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in t rodu k t ion

pl a nens bag gru nd og for m å l
DEN BÆREDYGTIGE BYDEL

GRØN BLÅ REKREATIV PLAN

Der er tale om en dialogplan, hvor mange

helhed – både hvad angår landskabelige kva-

Området omkring Syddansk Universitet i

Inden for området står man helt konkret

interesser søges afvejet. Dialogen har især

liteter, naturindhold og rekreativ værdi.

Odense står overfor en gennemgribende

over for at skulle sikre, at området forbliver

været rettet mod de primære interessenter

forandring i de kommende år. Udviklingen

et landskabeligt og rekreativt attraktivt

Freja Ejendomme, Syddansk Universitet

Målet er, at landskabet bliver et endnu

af området er den største enkeltstående by-

sted, hvor den fremtidige bydelsudvikling

og Region Syddanmark, men også interes-

større aktiv, end det er i dag. Udfordringen i

udviklingssatsning i Odenses historie. Her

medvirker til at øge det generelle naturind-

senter i nærområdet, som f.eks. KOLD col-

fremtiden er at fastholde områdets kvalite-

planlægges for et nyt universitetshospital

hold, biodiversitet og oplevelsesværdi.

lege og Odense Golfklub, samt Danmarks

ter samtidig med, at området bebygges, og

Naturfredningsforening har været inddra-

der etableres infrastruktur gennem områ-

get.

det, som betyder, at området i fremtiden vil

(Nyt OUH), udvidelser af Syddansk Universitet (SDU), en større Forsker- og videnpark,

I april 2009 blev Helhedsplan for området

samt et naturprojekt for rekreation og

omkring Syddansk Universitet” udarbejdet.

vandhåndtering ’Vand i Byen’.

Her analyseres landskabet, og der gives en

Planen formidler visioner og målsætnin-

dag. Området skal i videst muligt omfang

række anbefalinger til hvilke træk, der skal

ger og skal fungere som pejlemærke for

være offentligt tilgængeligt. Det er afgø-

Odense Kommune ønsker at udvikle en

bevares og styrkes. Desuden analyseres be-

udviklingen. Planen er retningsgivende for

rende, at man opnår en øget biodiversitet

bæredygtig bydel – i overensstemmelse med

byggelsen, og der fastlægges byggefelter på

senere udarbejdelse af lokalplaner, som er

gennem nye naturformer, der vekselvirker

kommunens Planstrategi, Kommuneplan,

baggrund af overordnede volumenstudier

bindende og forpligtende.

med de nuværende, og at man gennemfø-

Miljøpolitik mv.

for de fremtidige byggerier.

blive brugt af langt flere mennesker end i

rer en bæredygtig regnvandshåndtering,
Eftersom der er tale om overordnede mål-

der øger den rekreative værdi og sikrer det

Heri ligger blandt andet, at områdets

I Helhedsplanen kan der henvises særligt til

sætninger, kan det ikke udelukkes, at visse

kommende byggeri mod vandproblemer.

grønne strukturer skal styrkes og den biolo-

afsnit 1 og 2 (overordnet om området) samt

elementer i planen ikke kan realiseres. De

Målet er at skabe en funktionel og oplevel-

giske mangfoldighed skal udbygges. Bor-

afsnit 3.4 om beskyttelsesinteresser.

bærende principper for landskabet skal i

sesrig sammenhæng mellem landskab og

udgangspunktet fastholdes, hvorimod mere

bebyggelse.

gernes adgang til naturen skal forbedres,
herunder gennem rekreativ udbygning af

Grøn Blå Rekreativ Plan tager udgangs-

detaljerede principper kan udfordres og

stisystemerne. Det skal sikres, at regnvand

punkt i Helhedsplanens analyser samt i

ændres, hvis de overordnede målsætninger

I det bæredygtige landskab skal hensyn til

i nye bebyggelser nedsives, forsinkes eller

interesser hos Odense Kommune, områdets

samtidig opfyldes.

klima- og energimæssige forhold gå hånd-i-

håndteres lokalt – og så vidt muligt skal

grundejere og øvrige interessenter. Alt dette

overfladevand indgå som rekreativt element

samles til en ny, operationel landskabsplan

Planen anviser et ambitionsniveau indenfor

kan være attraktivt for både planter, dyr og

i form af søer, vandrender og lignende.

under hensyn til en helhedsbetragtning.

de grønne, blå og rekreative værdier, der

mennesker.

Planen fastlægger principper for håndte-

hånd med hensynet til landskabet, så stedet

som minimum bør overholdes. Planen be-

Planområdet ligger ca. 4 km sydøst

ring af overskudsjord fra byggeri og anlæg

PLANENS STATUS

skriver også, hvordan dette niveau kan nås.

Planen er endeligt vedtaget på Byrådsmøde

i området. Desuden skal der lægges vægt på

Grøn Blå Rekreativ Plan er en såkaldt ’mel-

Finder man senere frem til andre løsninger,

den 6. oktober 2010.

bæredygtig transport i form af gode forhold

lemformsplan’, idet den ligger på et niveau i

der er bedre til at opnå målet, bør disse

for cyklister og bedre kollektiv transport

mellem kommuneplan og lokalplan.

iværksættes. Her er det vigtigt, at der er tale

Der vedlægges en Miljørapport til brug for

om løsninger, der er bedre for området som

den fremtidige planlægning.

som fx letbane.
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for centrum af Odense.
Området afgrænses mod nord af Niels Bohrs
Allé, mod vest af Munkebjergvej, mod syd
af Hestehaven og mod øst af golfbanen og
Killerup landsby.

kort 1:10.000
Eksisterende forhold
med fremtidige byggefelter
Den sorte konturstreg angiver planens område
(ca. 312 ha). Den stiplede markering angiver
udstrækningen af det tilstødende areal, som tages
med i betragtning, hvor det er relevant. Her ligger
Lindved Å, Odense Golf klub og Killerup Landsby,

Planlagt udbygning:
ODENSE FORSKER- OG VIDENPARK
1. etape 61.000 m2
langsigtet udvidelse op til ca. 200.000 m2
SDU
udvidelse 70.000 m2
samt langsigtede udvidelsesmuligheder
NYT OUH
ca. 234.000 m2
samt langsigtede udvidelsesmuligheder
Helhedsplanen:
Byggefelterne ved SDU og Nyt OUH skal
ikke opfattes som endeligt udformede,
men mere som en ydre ramme, der
deﬁnerer en ﬂydende overgang mellem
byggeri og landskab, og hvor landskabet
kan trækkes med ind i bebyggelsen for
at opnå en bedre sammenhæng mellem
disse elementer.
Fremhævede elementer inden for byggefelterne er landskabs- og naturelementer,
der skal være særlig opmærksomhed på i
forbindelse med byggeriet, jvf. senere.
Rød pil markerer koblingspunkt for:
Sammenbygning af Nyt OUH og SDU,
letbanetraché og øvrig infrastruktur.
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a na lyse a f l a n dsk a be t s k va l i t e t er

ov er bl ik ov er l a ndsk a be t s el emen t er
Syddansk Universitet og Syddanske For-

med universitetetsbyggeriet i 1970’erne,

fra Niels Bohrs Allé opleves området ube-

det med boligområdet øst for golfbanen.

det karaktergivende fællestræk, at de ligger

skerparker ligger placeret i omgivelser med

men som sammen med de gamle skove dan-

bygget, idet universitetet er skjult bag en

Banens arealer kan dog ikke anvendes til

som bebyggede øer i landskabet. Bebyggel-

åbne marker og værdifulde, gamle løvskove.

ner nogle markante skovbryn, der har stor

kraftig og markant skovbeplantning. Den

nærrekreative områder, da der ikke er fri

sesprincippet med velafgrænsede, bebyg-

Jorderne hørte tidligere til landsbyerne

betydning som vægge i de enkelte land-

visuelle kontakt fra Niels Bohrs Allé til

adgang. Det tætte læhegn langs golfbanens

gede områder har medvirket til, at store

Hjallese og Killerup samt til Herregården

skabsrum. Randskoven i den sydlige del af

landskabet mod syd blokeres af skov og læ-

vestlige skel hindrer en visuel sammen-

landskabsområder har kunnet friholdes for

Hollufgård.

området består delvist af gamle parcelsko-

hegn, hvorfor områdets egentlige udstræk-

hæng på tværs.

byggeri.

Landskabet består af en række elementer,

ve, som er karakteriseret ved en “takket”

ning ikke opfattes fra vejen.

der alle er karakterskabende for området.

afgrænsning mod nord.

stier

Bebyggelsen er ikke synlig i landskabet,

killerup Rende

Stierne i det åbne land er med til at forbin-

idet den skjules af skov og voldanlæg.

agerlandskabet

Selv om skovene i området arealmæssigt

Killerup Rende er en udløber til Lindved

de området med den omkringliggende by

Overgangene mellem bebyggelse og land-

Landskabet bærer tydeligt præg af at være

ikke er så store, får man alligevel indtryk-

Å, og fremstår som en afvandingsgrøft.

og Odenses øvrige grønne forbindelser. Sti-

skab er meget veldefineret for alle tre områ-

et gammelt landbrugslandskab, hvilket

ket af at befinde sig i et skovrigt område,

Killerup Rende er beliggende i en lavning

erne er placeret, så de byder på varierende

der. Universitetet er beliggende på en hævet

blandt andet kommer til udtryk gennem

da store dele af området omkranses af skov.

i terrænet langs med den østvest-gående

landskabsoplevelser langs hegn og vandløb,

plint, mens forskerparken og daginstitu-

de mange levende hegn og den allékran-

Stiforløbene i området er med til at forstær-

stiforbindelse, men vandløbet opfattes kun

igennem eller langs skovene og ud over de

tionen afgrænses af jordvolde. Omkring

sede forbindelsesvej mellem Hollufgård og

ke skovfølelsen, da man skiftevis bevæger

svagt, da det i dag er delvist skjult af skov

åbne marker (Æblestien). Hovedstien fra

forskerparken er der endvidere gravet en

Odense By (Æblestien). Størstedelen af områ-

sig ind og ud gennem skovene.

og tætte læhegn.

campus-området til bydelen vest for områ-

grøft. Bebyggelserne har hver deres bebyg-

det løber i et varieret spor, der bevæger sig

gelsesstruktur uden indbyrdes relation.

det drives landbrugsmæssigt til vegetabilsk
produktion. Landbrugsjorderne syd for Kil-

levende hegn

søer

skiftevis fra skov til åbent landskab, sam-

Bebyggelsen er ekstensiv med lavt byggeri i

lerup Rende samt store dele af landbrugsjor-

De store, åbne vidder er flere steder brudt

Spredt rundt i hele området findes søer i

tidig med, at man hele tiden har forsker-

overvejende 1-2 etager.

derne langs Niels Bohrs Allé dyrkes af Kold

af læhegn, der er med til at inddele områ-

forskellige størrelse. Fra helt små vandhul-

parken og universitetet som faste anker-

College, og plejen af disse indgår som en del

det i større eller mindre landskabsrum. De

ler, der til tider tørlægges, til større regn-

punkter. Der sættes dermed fokus på den

Terrænet

af centerets undervisningsforløb.

levende hegn fremstår således som rumska-

vandsbassiner, som SDUs bassin nord for

landskabelige oplevelse, idet man skiftevis

Området er svagt kuperet med en øst-vest-

bende elementer, der er karaktergivende og

Moseskov eller regnvandsbassinet vest for

bevæger sig gennem åbne og lukkede land-

gående mindre lavning ved Killerup Rende

skovene

definerer landskabets retninger. Æblestiens

Æblestien.

skabsrum langs et lige stiforløb.

umiddelbart syd for Universitetet. Nord for

Landskabet er særligt præget af store

allétræer er et af de vigtigste levende hegn,

De stiplede stier på illustrationen viser det

lavningen stiger terrænet svagt, mens det

skovområder af høj kvalitet med smukke

som er med til at give karakter til området

overordnede stiforløb i området. Disse stier

syd for Killerup Rende opleves som fladt.

og veldefinerede skovbryn. De fritliggende

– særligt om foråret, hvor æbletræerne står

det åbne landskabsrum
ved golfbanen

fungerer primært som gang-/cykelstier til

Æblestien skærer sig ind over områdets hø-

skove nord og syd for Universitetet er gamle

med smukke lyserødt blomstrende kroner.

Mod øst grænser området op til et større,

universitetet. Udover de overordnede stier

jeste punkt vest for Universitetet og forløber

åbent landskabsrum ved Odense Golfklubs

findes der mindre skovstier, som er med til

på tværs af landskabskoterne ned mod Kil-

bondeskove fra 1800-tallet, som er en del
af det oprindelige landbrugslandskab. De

landskabsrum

arealer. Golfbanen ligger som en del af en

at skabe en rekreativ forbindelse fra bolig-

lerup Rende for igen at stige svagt mod syd.

gamle skove byder på et meget rigt plante-

Hele området kan inddeles i en række

grøn forbindelse i tilknytning til Lindved

områdetne i bydelen til herregårdslandska-

Stien indtager en særlig position i land-

og dyreliv, som eksempelvis relativt sjældne

større eller mindre landskabsrum, der har

Å, der strækker sig fra Odense midtby mod

bet ved Hollufgård i syd.

skabsbilledet, idet den er med til at give

orkideer. Disse skove er med til at definere

hver sin egen karakter. Gældende for dem

nord, til Glisholm herregårdslandskab mod

universitetets afgrænsning mod landska-

alle er, at deres kanter er klart defineret af

syd. Golfbanens strengt kultiverede land-

bebyggelsesstrukturen

topografi. Langs med Niels Bohrs Allé er

bet, og “indpakker” bebyggelsen i en grøn

de markante skovbryn, de tætte læhegn og

skab har et åbent udtryk i den ellers tætte

Bebyggelserne i området rummer Syd-

landskabet svagt kuperet og fornemmes

ramme.

mod nord af træbeplantningen ved Niels

by. Offentligheden kan færdes på et stinet,

dansk Universitet (campus Odense), Syd-

relativt fladt.

Bohrs Allé. Der er flere lukkede landskabs-

der forløber langs golfbanens østlige side,

danske Forskerparker (Odense afdeling)

Randskoven langs Munkebjergvej er en

rum nord for Killerup Rende end syd for,

samt ad en østvest-gående sti langs Killerup

samt Børnehuset Hestehaven (den tidligere

nyere skov, som blev plantet i forbindelse

idet landskabet her åbner sig mere op. Set

Rende, der forbinder Universitetsområ-

flygtningelandsby). Alle bebyggelserne har

S . 6 • GR ØN BL Å R E K R E AT I V P L A N • ODE N S E KOM M U N E

en særligt tydelig oplevelse af landskabets

/Hentet fra Helhedsplanen, april 2009

Karakteriske
elementer i landskabet:
AGERLANDSKABET
SKOVENE
DE LEVENDE HEGN
LANDSKABSRUM
DET ÅBNE LANDSKABSRUM
V. GOLFBANEN
STIER
KILLERUP RENDE
SØER
BEBYGGELSESSTRUKTUREN
TERRÆNNET

diagram 1:10.000
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a na lyse a f l a n dsk a be t s k va l i t e t er

va r i at ion mel l em m a sse og fl a de
En af stedets stærkeste kvaliteter er, at det
fysiske udtryk er meget varieret. Det er dels
helt åbne rum med højt til himlen, hvor
man kan se langt hen over markerne. Dels
er der de tætte skove, som giver en helt
anderledes rumlig og stemningsmæssig
skovoplevelse.

landskabets fysiske udtryk er meget varieret : en vekslen mellem det store, åbne rum og den tætte skov
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Disse snit illustrerer variationen mellem

Skift i masse / Høje skove og flade marker – Principsnit

skov og åbent land, og hvor markant skiftet
er mellem de to tilstande. Skov eller hegn

D

rejser sig brat fra den plane flade.

A

skov

Det er kendetegnende for området, at disse
forløb strækker sig over temmelig store

moseskov campusvej

ager

[killerup landsby]

SNIT AA

A

afstande, samt at der altid er tale om enten

B

tæt beplantning (skov eller hegn) eller helt
åbne flader.

B
C

skov

ager æblestien

ager fællesskov

[golfbanen]

fællesskov

[lindved å]

SNIT BB

C

D

skov

ager

hegn

hegn

ager

sti

ager

[golfbanen]

[lindved å]

SNIT CC

ager moseskov

ager

SNIT DD

0

500 m

1000 m

fællesskov killerup
rende

ager

hjallese-hestehave
skov

a na lyse a f l a n dsk a be t s k va l i t e t er

sk a r pe k a n t er – be vægede k a n t er
skovbryn & læhegn
– måder at danne grænser

levende hegn skaber
markante linier i landskabet

Skovbrynskarakteren er typisk for området,

De levende hegn i området danner mar-

hvad enten der er tale om egentlig skov

kante linjer og er sammen med skovene

eller levende hegn, der også står præcist

med til at lukke og definere landskabsrum.

afgrænset i forhold til markerne.

Desuden tjener de som spredningskorridorer for dyrelivet. Æblestien er særlig bemær-

I denne store skala er der tale om en meget

kelsesværdig med sine gamle træer og et

præcis grænse, hvor markens vandrette

forløb, der understreger landskabets kurver.

Æblestien

flade mødes af beplantningens lodrette væg.
Men ser man på skovbrynet tæt på, består
det af et virvar af grene, blade, stammer,
urter og jord i forskellige størrelser og retninger. Grænsen bliver varieret og bevæget
i den lille skala.

Læhegn
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sm å va ndhul l er og k il l eru p r ende

Sumpvegetation

Vandhul ved forskerparken

Killerup Rende

Mange steder i området findes mindre
vandhuller, og på tværs af området løber
den lille Killerup Rende. Killerup Rende er
beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3,
selvom den i dag mest har karakter af at
være en drænrende, der ligger i en grøft,
som er et par meter dyb. Renden er karakteriseret ved at have en lav naturværdi, men
med et stort potentiale for naturforbedringer.
Det er karakteristisk for området, at vandelementer optræder som mindre elementer
spredt i området.
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pr incip for den n y e pl a n

fortæ t n i ng a f grøn, bl å & r ek r e at i v vær di
FORTÆTNING

NYTTEVÆRDI OG REKREATIV VÆRDI

I dag er området særligt ved, at man får

Nye tiltag bør altid understøtte både biolo-

oplevelsen af at være ude på landet midt

gisk værdi og rekreativ værdi.

i byen. Der vil ske væsentlige ændringer i
denne oplevelse. Oplevelsen at være i natu-

For eksempel kan ændret skovdrift i et

ren udenfor by mindskes, mens oplevelsen

område både øge skovens biodiversitet og

af at være i naturen midt i byen øges. Det

gøre den til et mere spændende landskab at

sker i takt med, at området bebygges mere

færdes i.

og mere.
Generelt vurderes de dyrkede marker at
Princippet for Grøn Blå Rekreativ Plan er, at

være de arealer, der har lavest naturkvalitet

området skal fortættes naturmæssigt og op-

såvel som rekreativ værdi – og det bliver

levelsesmæssigt. Fokus skal være på natur,

derfor disse, der må vige pladsen for både

mangfoldighed, rekreation og oplevelser.

de planlagte bebyggelser og nye grønne og
blå tiltag.

Stedets identitet og historie skal styrkes
ved at bevare de kulturhistoriske spor og

Dog bør der bevares marker i et vist

udvikle landskabets potentialer, så nye

omfang. De giver en rumlig variation i

landskabsformer kan føjes til. Nye stier skal

området og har betydning for den kultu-

gøre oplevelsen og brugen af eksisterende

relle brug af landskabet med dyrkning og

kvaliteter mere tilgængelige. Målet er, at

afgræsning og er en forudsætning for, at

opnå så stor mangfoldighed som muligt

KOLD college kan udvikle deres uddannsel-

samtidig med, at man fastholder stedets

sesaktiviteter i området.

kvaliteter med store rum og lange kig.
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pr incip for den n y e pl a n

to fortæ t t ede nat u r b å nd
Det bærende greb i denne plan er at fortætte det grønne, det blå og det rekreative
i to ’naturbånd’, der løber øst-vest gennem
landskabet.
Dermed kommer landskabet overordnet
set til at bestå af et nord-syd-gående bånd
med infrastruktur og koncentreret bebyggelse, der flettes sammen med de to øst-vestgående ‘naturbånd’, baseret på henholdsvis
Moseskov og Fællesskov/Killerup Rende. Her
koncentreres de sanselige naturoplevelser.
Det er her de største naturværdier findes i
dag, og det bliver i tilknytning til disse, at
de nye landskabsformer integreres.
Bebyggelserne får en funktionelt sammenfletning på tværs af naturbåndene, idet
disse bliver attraktive uderum at mødes i
for at opleve natur og for at studere naturens udvikling. Især for dem, som arbejder,
studerer eller færdes i Forsker- og Videnparken, SDU og Nyt OUH. Særligt vigtigt er det
at skabe en sammenhæng med SDU og Nyt
OUH.

Bærende greb
Øst-vest forløb: To tværgående naturbånd med grøn,
blå, rekreativ fortætning
Nord-syd forløb: Primær zone for infrastruktur og bebyggelse, der går på tværs af bånd
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Bærende greb, suppleret med karakterskabende landskabselementer, jvf. efterfølgende afsnit om naturkvaliteter:
Diger og hegn med særlig høj kulturhistorisk værdi
Levende hegn, særlig naturkvalitet
Rekreative og kulturhistoriske forbindelser
Randskoven, „L”-et og evt. ny skovrejsning
Lange kig - Åbne arealer

INDSKÆRINGER I NATURBÅNDENE
De tværgående naturbånd skal ikke være
massive barrierer. De varierer i tæthed,
udtryk og form. Naturbåndende er nogle
steder åbne, så man kan se på tværs af dem,
andre steder er de lukkede. Tilsvarende
kan de være lette i karakter, alt afhængig
af hvilken naturtype det er, som påvirker
båndets karakter det konkrete sted. Tilsammen danner alle typerne ét sammenhængende forløb af natur med høj oplevelsesværdi.
Landskabstræk som enge, overdrev, eller
andre åbne landskabsformer skærer sig ind
i og udgør en del af naturbåndene, ligesom
der skæres ind i båndet med stiforbindelser
eller byggerier for at styrke sammenhængen på tværs af båndene.
SAMMENHÆNG
PÅ TVÆRS AF NATURBÅNDENE
Landskabet og naturen skal være et mødested for områdets brugere. Det offentlig
tilgængelige landskabsrum er at sammenligne med byens gader, pladser og torve.
Steder, hvor mennesker mødes og har
mulighed for at videndele eller bare være
sociale og hilse på hinanden. Der er tale om
et fælles territorium, der er præget af fælles
interesser. Derfor er det vigtigt, at landskabet formes som et netværk og stimulerer til

Koblingspunkt for :
* Sammenbygning af Nyt OUH og SDU
* Letbane
* Intern vej
* Cykel-/gangsti
* Øvrig infrastruktur

at blive brugt som et netværk.
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nat u r k va l i t e t er

a na lyse: nat u r scr eening
Efter udarbejdelse af Helhedsplanen blev

mykologi (svampe)

Naturkvalitetsvurdering

der foretaget en “Natur-screening af om-

Undersøgelseområdet vurderes samlet at

I rapporten er der anvendt en subjektiv

rådet ved Syddansk Universitet”. Projektet

have ganske betydelige mykologiske værdi-

naturkvalitetsskala fra 1-5, hvor 1 er den

blev udført af HabitatVision i samarbejde

er, overvejende knyttet til de gamle, fugtige

højeste.

med Odense Kommune i maj 2009.

bondeskove, hvor der stedvist findes en del

1: Gives til de biologisk vigtigste arealer,

dødt ved. Der blev konstateret fire rødliste-

hvor de økologiske forhold til opretholdelse

Efterfølgende har Park og Natur i Odense

de svampe, alle vedboende arter, knyttet til

af naturtypen findes i naturtilstand, og

Kommune udarbejdet en “Naturudtalelse på

dødt ved af løvtræer eller levende veteran-

hvor de biologiske processer har gunstige

baggrund af naturscreening” i juni 2009.

træer.

vilkår og er præget af kontinuitet, vildhed,
autentisitet,

Her følger en generel beskrivelse af områ-

zoologi

5: Gives til arealer som er stærkt negativt

dets naturkvaliteter på baggrund af Natur-

Flagermus

præget af menneskelig påvirkning, som

screeningen.

Der registreredes i maj 2009 fire arter af

f.eks. eutrofiering, dræning, hårdhændet

flagermus i projektområdet: Brunflagermus,

drift eller nylig omlægning.

naturværdier

dværgflagermus, sydflagermus og vandfla-

De tre områder med de største naturværdi-

germus. De hører alle til blandt de mest

For skovnaturtyperne er der følgende

er er de to større skove omkring universite-

almindelige af de 17 arter, som forekommer

negative påvirkningsfaktorer: Renafdrift

tet samt skovene i den sydligste del i, og lige

i Danmark. Ikke desto mindre er disse fire

og anden hårdhændet afdrift, dræning og

udenfor, projektområdet. Mest værdifuld

arter omfattet af bilag IV i Habitatdirekti-

plantning. For læhegn gælder, at flerræk-

er Fællesskov, hvor der er i løbet af under-

vet.

kede læhegn med hjemmehørende træar-

søgelsen blev registreret 34 signalarter, fire

ter vurderes højere end enrækkede med

fredede arter, to rødlistede arter og to arter

Padder og krybdyr

eksotiske arter. Ligeledes vurderes, at ældre

omfattet af EU’s habitat direktiv.

Der blev registreret fire arter af padder som

læhegn er bedre end nye. Derudover vægtes

har bestande i projektområdet (Stor vandsa-

forekomst af dødt ved og hulheder i træer

botanik

lamander, Lille vandsalamander, Butsnudet

højt. Mindre lysåbne partier i hegnene

Der findes betydelige botaniske naturvær-

frø, og Skrubtudse). På trods af det relativt

vægtes ligeledes positivt, mens dominans

dier i undersøgelsesområdet. I alt blev der

høje antal vådområder, er bestandstæt-

af nitrofile højtvoksende plantearter (f. eks.

fundet 296 planter, heraf 4 fredede, 24 arter

heden af padder, og antallet af paddeyng-

stor nælde) trækker ned. Endelig inddrages

som er tilknyttet skove med lang kontinui-

lelokaliteter meget lave, idet kun 50% af

den landskabsøkologiske sammenhæng i

tet, 3 mosser som indikerer skove med høj

de lokaliteter med vand var beboet under

naturkvalitetsvurderingen.

skovnaturkvalitet. Den største koncentra-

besigtigelsen. Stor vandsalamander som er

tion af botaniske værdier blev fundet i sko-

omfattet af bilag IV i Habitatdirektivet blev

vene omkring universitetet, hvor der findes

registreret i to vandhuller (ved Forskerpar-

store forekomster af fladkravet kodriver og

ken samt et lille skrab ved Æblestien).

firblad, og flere hektar med kloner af gul
anemone samt forekomst af ikke mindre
end fire orkidearter: Tyndakset gøgeurt,
ægbladet fl iglæbe, skovhullæbe og rederod.
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pr incip: l e v ende hegn

37

39

29
28
38

25

47

11

Hegn med sti. (Nr. 47)

Levende hegn generelt

Levende hegn, særlig naturkvalitet

•

Bør som hovedregel bevares – de er værdifulde som kul-

Der bør tages helt særlige hensyn til følgende hegn, som på

turhistoriske spor, og der ud over vil det tage lang tid at

baggrund af naturscreeningen er vurderet som særligt beva-

opnå en god naturtilstand i nyetablerede hegn

ringsværdige:

Visse steder ligger hegnene på jord- eller stendiger, disse

•

•

er af særlig interesse, da de er med til at fortælle historien om stedets kulturlandskab (markeret med orange)
•

Nr. 38, Æblestien, gammelt hegn med lang kontinuitet og
stor rekreativ værdi, bl.a. på grund af gangsti.

•

Nr. 25, Hegn langs Killerup Rende, relativt høj naturkva-

Diger og hegn, markeret med rødt, tillægges en særlig

litet og kulturhistorisk samt rekreativ værdi på grund af

høj kulturhistorisk værdi, da de markerer ejerlavsgræn-

gangsti. Nr. 47, Hegn med lang kontinuitet og forbindelse

ser. Særligt hegnet langs Killerup Rende markerer den

til ældre skove, værdifuld spredningskorridor. Vigtig jagt-

mere end tusind år gamle sognegrænse mellem Frue

biotop for flagermus. Desuden høj kulturhistorisk værdi

Sogn og Fraugde Sogn og dermed mellem købstaden og

og rekreativ værdi på grund af gangsti på vestsiden.

bondelandet.

•

Nr. 28, Som nr. 47, dog uden sti

•

Nr. 11, 29, 34, 37, 38, 39, Værdi som spredningskorridor

Gennembrud af sten- og jorddiger kræver dispensation fra Odense

og jagtområder for bl.a. flagermus. Nr. 11 også høj kultur-

Kommune. For øvrige hegn gælder, at de kun kan gennemskæres af

historisk værdi.

absolut nødvendig infrastruktur.
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infr a st ru k t u r – st ier

a na lyse: æbl est ien

Hollufgård
Hollufgård er en gammel herregård fra 1400-tallet. I dag huser den
bl.a. galleri, erhverv og et naturværksted, der bruges som base for
rundture i området for skoleklasser og andre.

Rekreativ & kulturhistorisk forbindelse

Karaktérskabende landskabselement

•

•

Æblestien er en vigtig rekreativ forbindelse og et værdi-

Æblestien er (ligesom de øvrige hegn) et rumskabende

fuldt og markant landskabstræk

element, der er karaktergivende og definerer landskabets

•

Grusstien krydser området nordvest-sydøst

retninger.

•

Nord for Killerup Rende er Æblestien beplantet med en

•

landskabskoterne og giver dermed en særligt tydelig un-

Æblestien er i dag også en forbindelse for beboerne i

derstregning og oplevelse af landskabets topografi.

til Odense

•

bl
es
t

ie
n
Killerup Rende

Æblestien er særlig markant, da den løber på tværs af

allé af æbletræer. Syd for renden er den ikke beplantet.
Lindved og Højby gennem Hollufgårdområdet og videre
•

•

Æ

Desuden er Æblestiens allétræer særligt karaktérskabende om foråret, når æbletræerne blomstrer

Æblestien vurderes at være anlagt i begyndelsen af 1900´
tallet som forbindelse mellem gårdene Hollufgård og
Hollufgård

Hinnerupgård. Den sydlige del fortæller om inddeling af
marker (markskel) og er formentlig anlagt i forbindelse
med et kobbelbrug på hovedgården i løbet af 1700´tallet.

SNIT LANGS ÆBLESTIEN
randskoven

killerup rende
æblestien
højeste punkt i området
lavning
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relativt ﬂadt landskab

[Hjallese-Hestehave skov]

0

500 m

1000 m

pr incip: æbl est ien

Koblingspunkt
v. Killerup Rende

Grønne cykelrute, København

Koblingspunkt
v. Hestehaven

Sti til Hollufgård

Æblestien – nordlig del

Æblestien – sydlig del

•

•

Denne del af stien bør bevares som markant fritstående
element på fladen, og der bør derfor ikke etableres nye
rumlige elementer (f. eks. træbeplantning) indenfor en

•

Æblestiens sydlige del bør være en markant forbindelse
igennem den nye bebyggelse

•

Neue Staatsgalleri, Stuttgart

Hvis stiens udformning ændres, bør det ske således, at man

afstand på min. 50 m

styrker sammenhængen med landskabet og den historiske

Øverste billede: Den ’Grønne cykelrute’ i Køben-

Der bør indplantes nye træer i alleen i takt med, at træer

reference til Hollufgård.

havn er et godt eksempel på en sammenhængende

Stien bør fortsat være en offentligt tilgængelig passage, der

sti, der har mange forskellige udtryk og kvaliteter

er rekreativt attraktiv

undervejs.

tages ud pga. alder eller sygdom

•
•

•

Stien kan tilpasses ny bebyggelse og infrastruktur, men
den bør som minimum fastholde sine koblingspunkter mod

Nederste billede: Ved byggeriet af Neue Staatsgal-

nord og syd (til den nordlige del af stien ved Killerup Rende

leri i Stuttgart var det et krav, at en offentlig sti

og til Hollufgård-sti ved Hestehaven i syd)

skulle føres igennem. Dette udnyttede arkitekt

Stien bør overordnet fastholde den nuværende retning: NV-

James Sterling til at skabe et unikt bygningsværk.

SØ.
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nat u r k va l i t e t er

pr incip: skov

moseskov

fællesskov

75 m

Randskoven, “L”-et

Fællesskov & Moseskov

Ændringer i eksisterende skove

Eventuel ny skovrejsning

•

Bør bevares som sammenhængende figur

•

Disse skove er de mest værdifulde i området

En række tiltag kan forbedre naturtilstanden i

•

•

Byggeafstand bør vær min. 50 m for at be-

i dag og skal bevares

de eksisterende skove, fx:

større naturindhold, stabilitet og rekreativ

Skovene bør respekteres med min. 50 m

•

Dræning af Fællesskov bør mindskes

værdi for både den eksisterende og den nye

Parcelskovenes felter er et kulturhistorisk

afstand for byggeri og p-anlæg for at bevare

•

I Moseskov og Fællesskov bør der ske skån-

skov

spor og bør fortsat være tydelige

oplevelsen af skovbrynet (undtaget herfra er

som og selektiv hugst, der sikrer mere lys

Skoven kan evt. suppleres med ny skovrejs-

sammenbygning mellem Nyt OUH og SDU)

til skovbunden.

vare oplevelsen af skovbrynet
•
•

ning
•

Skovdrift kan evt. ændres i områder

•

•

Skovene bør danne afsæt for udviklingen af

•

Den unge skov mod vest bør overgå til en

to bærende, tværgående bånd med forskel-

større grad af urørthed, stævning og græs-

lige naturoplevelser

ning. Dette ville også øge skovens rekrea-

Skoven er fredskov og principielt beskyttet af 300 m

tive værdi væsentligt.

•

Udbygning af eksisterende skove giver

Ny skov bør af hensyn til stabiliteten af skoven være min. 75 m bred

•

Ny skovrejsning bør ske med hjemmehørende arter

•

En mulighed for ny skovrejsning kunne

skovbyggelinje. En byggeafstand på 50 m kræver dis-

Skoven er fredskov og principielt beskyttet af 300

pensation efter Naturbeskyttelsesloven. Alternativt kan

m skovbyggelinje. En byggeafstand på 50 m kræver

Disse ting bør undersøges samlet og bør indgå i en

rejsning her vil forstærke randskoven samt

man i forbindelse med lokalplanlægningen søge skovbyg-

dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. Alternativt

driftsplan for skovene i området.

bevare oplevelsen af det oprindelige herre-

gelinien reduceret eller ophævet.

kan man i forbindelse med lokalplanlægningen søge

gårds- og kulturlandskab, øge den rekreative

skovbyggelinien reduceret eller ophævet.

og den naturmæssige sammenhæng, når

Der må ikke etableres anlæg i fredskov, som ikke er

være i områdets sydøstlige hjørne. Skov-

man færdes omkring Hollufgård. Skoven vil

nødvendige for skovdriften. Anlæg af infrastruktur, som

Der må ikke etableres anlæg i fredskov, som ikke er

desuden have en positiv værdi for boligerne

i mindre omfang berører det fredskovspligtige areal for-

nødvendige for skovdriften. En sammenbygning eller

langs Hestehaven, idet den vil skærme del-

udsætter, at Skov- og Naturstyrelsen kan give tilladelse

anlæg af infrastruktur i koblingspunktet, som i mindre

vist for det nye hospital.

til ophævelse af fredskovpligten.

omfang berører det fredskovspligtige areal forudsætter, at Skov- og Naturstyrelsen kan give tilladelse til
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ophævelse af fredskovpligten.

pr incip: å bne a r e a l er
åbent rum
generelt kig
rettet kig

lé

s Al

ohr

ls B

Nie

evt. rettet kig

Moseskov

Moseskov

Fællesskov
de

up

ler

Kil

Ren

Æ

bl

es

tie

n

Lange kig – Åbne arealer

Naturbåndet ved Moseskov

Naturbåndet ved Fællesskov

•

Der bør fortsat være rum til lange kig i området

•

•

•

De åbne arealer kan udnyttes til marker eller

den markerede zone mellem Moseskov og den

åbne naturarealer, f. eks. enge

unge skov mod vest samt nord for Moseskov

•

•

Der bør være mulighed for kig ind fra Niels

skabe et foranderligt vådområde
•

De nye landskabselementer bør fortsat være

Det bevaringsværdige hegn langs Killerup
Rende sikres, som beskrevet på side 17

åbne arealer, f. eks. overdrev vest for Moseskov

•

De åbne arealer i dag bør bevares åbne

Moseskov og hegn

og enge med søer nord for skoven. Overdrev

•

De åbne arealer bør have karakter af åben eng

Der bør være mulighed for lange kig i området

foreslås på baggrund af Naturscreeningen.
•

En genopretning af ovenstående karakter vil

Særligt vigtige er kiggene nordvest-sydøst langs

forudsætte omlægning af eksisterende stier og

med de to hegn ned til Killerup Rende (hen-

bør suppleres med nye rekreativ stier.

holdsvis Æblestien og blandet løvhegn)
•

Bør udnyttes til regnvandsopsamling og til at

Bohrs Allé, dvs. fortsat et åbent areal nord for

nord for Killerup Rende
•

•

Bør suppleres med nye landskabselementer, i

Eventuel fortsættelse af kigget ned ad Æblestien
i det sydlige område

med græssende dyr
•

Området bør suppleres med nye stier

Skov- og Naturstyrelsen (SNS) anbefaler, at der foretages
en myndighedsbehandling efter skovloven af stianlæg i

Se bemærkning under næste diagram.

Moseskov og Fællesskov. SNS opfordrer i den forbindelse
til, at der inddrages botanisk ekspertise i forhold til at
lokalisere stisystemerne, så der ikke inddrages botanisk
betyningsfulde områder, herunder arealer med fredede
planter. Ifølge SNS er det vigtigt at være opmærksom på,
at stisystemet i disse skove placeres ud fra en vægtning,
hvor hensynet til skovfloraens beskyttelse og uforstyrrethed prioriteres højere end stiens placering ud fra et
rekreativt hensyn. Moseskov og Fællesskov bør generelt
friholdes for egentlig direkte friluftsmæssig udnyttelse.
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nat u r k va l i t e t er

a na lyse: ek sist er ende l a ndsk a bsfor mer

TÆT HØJSKOV

åben højskov

stævningsskov

AGERJORD

Tæt højskov: Består af lystræer, der tilla-

Dannes af skyggegivende træer, typisk bøg,

Stævningsskov er en naturtype, der op-

Agerjord er den del af et landbrugs jord,

der relativt meget lys at passere gennem

der danner en tæt overskov, der skygger

står ved en systematisk og meget bevidst

som årligt eller med få års mellemrum be-

trækronerne, hvorfor der udvikles en un-

bundvegetationen væk og dermed danner

skovpleje. Stævningsskove er kendetegnet

handles med jordbrugsredskaber og tilsås.

derskov. Typiske træer i denne skovtype er

en åben søjlehal.

ved at være meget lysåben lavskov med en

Den adskiller sig altså fra naturlige eller

yderst frodig bundvegetation. De hyppigst

vedvarende græsningsarealer.

birk, bævreasp, lærk, skovfyr, ask og rødel.
I området finder man flere skove af denne

forekommende træarter i fynske stævnings-

De fleste skove i området er af denne type.

type: Den unge skov mod vest i den nordli-

skove er ask, hassel, hvidtjørn, hyld, rød-el,

De opdyrkede market besøges af bl.a.

Moseskov er f. eks. en meget blandet skov

ge del (eg og bøg) samt i den sydvestlige del

selje-pil og stilk-eg.

fugle og mus og giver også mulighed for at

med bøg, eg, ask, ahorn, eller med en rig

(bøg). Øst for universitetet ligger desuden en

underskov af bl.a. hassel og hæg.

lund af bøg, eg og birk.

observere rådyr, der spiser korn og roer fra
Stævningsskove er baseret på løvtræers

markerne (som en del af en blandet kost).

evne til at danne nye skud fra stød eller

Rådyr trives alle steder, hvor der er gode

rod, når træet bliver hugget ned (stævnet)

græsningsmuligheder og samtidig mulig-

af mennesker. For at opretholde karakteren

hed for skjul i form af småskove og krat, og

skal skoven stævnes med ca. 15 - 20 års

er dermed meget tilpasningsdygtige, selv til

intervaller.

vores kulturlandskab i Danmark.

Tidligere var denne skovdrift meget udbredt
på Fyn. I år 1800 fandtes på Fyn ca. 10.000
ha stævningsskov. Deres areal er svundet
betydeligt ind siden.
I området findes der mindre områder med
stævnede træer i de gamle bondeskove.
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pr incip: n y e l a ndsk a bsfor mer
Ved at fortætte området med flere landskabsformer får man både en højere biodiversitet og en højere rekreativ værdi.
Ved at omlægge marker til græsarealer med
forskellige græssende dyr øges oplevelsesværdien.
Ligeledes vil det blive mere spændende at
besøge de unge skove mod vest, hvis skov-

rørsump og rørskov

vådeng/ fersk eng

OVERDREV

driften omlægges til stævningsskov. Drifts-

Rørsump udvikles i mere eller mindre per-

Den ferske eng ligger typisk på lavbunds-

Et overdrev er en naturtype, der opstår

formen har et på en gang urskovsagtigt

manent vanddækkede, lavvandede områder

arealer, ofte i tilknytning til vandløb, søer

ved vedvarende græsning af et veldrænet

og kulturelt udtryk, og har stor rekreativ

og består af en frodig vegetation af høje

eller moser. Engen er under vedvarende

areal uden anden kulturpåvirkning end

værdi i forhold til børns leg.

græsser og græslignende sumpplanter.

påvirkning af græsning, slåning eller over-

græsning. Overdrevet består af en lysåben

svømmelser. Derved bliver vegetationen

urtedomineret vegetation med spredte bu-

Rørsumpen består af en ydre og indre del.

domineret af lavtvoksende og lyskrævende

ske. Men dyrenes måde at æde og sortere ve-

Den ydre rørsump (rørskov) er domineret af

planter.

getationen på gør, at overdrevet med tiden

tagrør med indslag af arter som søkogleaks,

overdrev

områder med
stævningskov
og evt. græsning

vådegn
rørsump

består af stikkende, giftige og ildesmagende

dunhammer og dyndpadderok. I den indre

Plantelivet på en græsset, fersk eng er ofte

arter. Overdrevet kan kun eksistere i få år

rørsump, hvor der kun ved høj vandstand

artsrigt med mange forskellige græsser og

uden det græsningstryk, der skabte det.

står vand mellem stråene, findes tillige

urter, der tåler græsning og slåning. Man

Overdrev kan findes på jævnt terræn såvel

arter af lavere græsser, græslignende arter

kan finde op mod 50 forskellige arter af

som på skrænter.

og tokimbladede urter.
rørsump
vådegn

stævningsskov (mere)

2

planter pr. m på en eng drevet uden gødsk-

græsningsskov (eventuelt)

Græssende husdyr har tidligere været en

ning og omlægning og med græsning eller

Om der i dette område kan opnås et egentligt

naturlig del af skovdrift. Med fredskovs-

høslæt. En eng ser i juni ud som et grønt

overdrev i Naturbeskyttelseslovens forstand er

forordningen af 1805 blev det forbudt ved

tæppe med masser af lysende farver i lyse-

usikkert; men arealet, der udlægges til overdrev,

lov at have husdyr i skoven, da de reduce-

rødt, gult og blåt.

er udpeget til at have potentiale som overdrev i

rede mulighederne for rentabel produktion

Naturscreeningsrapporten. Arealet ligger i dag på

af tømmer til båd- og husbygning. I dag er

og omkring en eksisterende græsmark.

målsætningerne med skovdrift ændret, og

Den ferske eng rummer et rigt dyreliv, særligt insekter, padder og fugle.

det er muligt at få tilladelse til f.eks. kreaHovedsagen er, at der er tale om et tørt græs-

turgræsning i fredskov. De græssende dyrs

dækket område med spredte træer og buske, der

oprodning af skovbunden øger diversiteten

afgræsses af dyr.

og varierer skovbilledet.
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l a n dbrug

pr incip: pl acer ing a f a r e a l er t il l a ndbrug
Der skal skabes mulighed for, at landbrugslandskabet fortsat kan være et markant

(midlertidigt)

træk i området. Dette har en særlig attrak10,5 ha

tion i et byområde, hvor det kan være med
til at styrke oplevelsen af at komme ud i det
fri eller ud på landet.

(midlertidigt)

10 ha

Øst for området ligger uddannelsesinstitu-

14 ha

tion Kold college, der har specialiseret sig i

5,5 ha

uddannelser inden for området fra ’jord til
bord’, herunder også landbrugsuddannelse.
(midlertidigt)

Arealer til dyrehold

Arealer til dyrkning

•

•

•

Arealer til dyrehold bør primært placeres indenfor
de to naturbånd

ler, så længe udbygningstakten tillader det (svag orange

Kold college har anslået et behov for 10 ha jord til

farve)

dyrehold – dette bør overholdes som minimum.

•

Der er plads til flere arealer, hvis det bliver aktuelt
•

Det nordlige område til dyrehold bør have karakter
af overdrev, mens det sydlige bør være vådeng

•

Der bør være variation mellem områderne, så der
f. eks. er græssende får på overdrevet og kreaturer
på engen
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Dyrkning af jord kan fortsætte på de nuværende area-

Dyrking af jord uden for byggefelterne bør herefter ske
indenfor de anviste områder (orange), i alt 30 ha

•

Kold college har anslået et behov for 30 ha jord til dyrkning – dette bør overholdes som minimum

Græssende dyr på vådegn ved Killerup Rende

G R Ø N B L Å R E K R E AT I V P L A N • O D E N S E KOM M U N E • S . 2 5

r egn va n d

pr incip: r egn va ndsh å nd t er ing
vision

Tilsvarende er det ønskeligt at ændre

Regnvandet fra de nye bebyggelser i områ-

brinkerne stedvis, så vandløbet får et mere

det bør udnyttes til at skabe rekreative og

varieret forløb og bliver mere tilgængelig.

naturmæssige kvaliteter. Ideelt set udnyttes
vandets rekreative potentiale både indenfor

FORESLÅET PRINCIP

bebyggelserne og i det åbne landskab.

Overskydende vand fra befæstede arealer og
tage ledes til området ved Killerup Rende,

I landskabet vil regnvandet primært blive

evt. efter en første opsamling i vådområder

synligt i to zoner, nemlig nord for Mose-

eller anden rekreativ anvendelse tæt på

skov samt omkring Killerup Rende (i hele

bebyggelsen. Før vandet når renden, ledes

sin længde). Særligt Killerup Rende bliver

det forbi nyetablerede temporære og perma-

centrum for et nyt, stort blåt landskab.

nente søer. Her er der mulighed for at rense

Visionen er her, at regnvandet udnyttes til

vandet gennem rørskove. Næringsstoffer i

at skabe et foranderligt landskab af vådegn

vandet kan nå at blive omsat eller bundet i

og mange små vandhuller, der smelter

sedimentet, inden vandet ledes ud i Killerup

sammen til store søer ved kraftig regn. De

Rende og herfra videre ud i Lindved Å.

mange små søer eller vandhuller giver høj
biodiversitet, og samtidig giver det stor op-

Søerne forsinker vandet, så udstrømningen

levelsesværdi at kunne færdes i et varieret

til Killerup Rende strækkes over en længere

landskab, der forandres afhængig af vejr og

periode. Under kraftig regn kan søerne bre-

årstid.

De blå rum i naturbåndene

Omformning af Killerup Rende

de sig ud over de våde enge, som omgiver

•

Bør udnyttes til regnvandsopsamling

•

I dag er renden dyb og smal med stejle brinker

søerne. Fra vådengen siver vandet gennem

•

Foranderligt vådområde

•

Fremover bør den være mere synlig, mere tilgæn-

NORD FOR MOSESKOV

jorden ud i renden. Udviklingen i områdets

•

Åben eng, eventuelt med fritstående træer

I den planlagte Forsker- og videnpark nord

dyre- og planteliv forventes at gå fremad i

•

Græssende dyr

for Moseskov arbejdes der med at bruge

mængde samt antallet af forskellige arter,

regnvandet i byrummene. Overskydende

idet vådområder giver levesteder for frøer,

regnvand ledes ud til bassiner, der sammen

padder, fugle og nye plantearter.

med SDUs regnvandsbassin er med til at
danne et større sø- og engområde. For en

Det er hensigten så vidt muligt at nedlægge

mindre del af området sker afledningen på

den eksisterende dræning af kommende

grund af terræn- og bundforholdene mod

engarealer. Dermed vil der kunne opsamles

NØ via forsinkelsesbassiner til Lindved Å.

mere vand i vandhuller og søer til glæde for
dyreliv, planteliv og mennesker.

KILLERUP RENDE
Det er hensigten at forbedre Killerup Rende

Ved nybyggeri bør man være særligt opmærk-

i hele sin længde – også at fritlægge den

som på Fællesskov, da ændringer i drænforhold i

vestlige del, som i dag er rørlagt. Hvis det

forbindelse med byggeriet og ændringer i Killerup

er muligt, hæves bunden, så renden bliver

Rende eventuelt kan skade skoven. Dræning bør

mere synlig og tilgængelig.

tages op som særskilt emne i forbindelse med
senere detailprojektering.
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gelig og omgivet af et større vådområde

pr incip: for sl ag t il l øsningsmodel l er
RENSNING AF REGNVAND

Vandet skal strømme overfladisk eller i

Tagvand og vand fra rene overflader (med

alt fald ledes til overfladen af wadien, og

ingen eller næsten ingen trafikbelastning)

herefter sive ned/renses gennem filtermul-

behøver ikke forudgående rensning før ned-

den i bunden af wadien. Efter nedsivningen

sivning/udledning. Derimod skal overflade-

kan vandet ledes til sø el. lign. Kun ved

vand fra trafikbelastede arealer og p-pladser

meget kraftige regnskyl bør vandet udledes

(over 20 biler) renses forud for nedsivning

overfladisk fra wadien uden rensning/ned-

eller udledning.

sivning gennem filtermuld.

Rensningen af det ’beskidte’ regnvand kan

Hvis der vælges en løsning med regn-

primært ske via wadier (plantebeklædte

vandsbassiner bør rensningen af praktiske

grøfter) med et medie af filtermuld i bun-

årsager ske på så få bassiner som muligt,

den eller regnvandsbassiner udformet som

idet det kan komme på tale at oprense bas-

sedimentationsbassiner med oliefang.

sinerne med tiden. Efter forrensning af det
„beskidte” regnvand i forholdsvis få bassi-

Generelt er det ønskeligt, at det ’beskidte’

ner kan vandet evt. fordeles til andre søer,

regnvand renses så tæt på kilden som mu-

rørskove eller enge.

FODGÆNGER + SHARED SPACE AREALER
Regnvand genbruges i byrum, overskydende
vand ledes til søer

TRANSPORT AF VAND
På overfladen i wadier eller trug, ikke i betonkanal
Optimalt ift. etablering af vådegn

VEJE + P-AREALER
Regnvand renses tæt på kilden inden udledning til søer

TRANSPORT AF VAND
Under overfladen i rør eller faskiner
Mulig løsning i urbane miljøer

ligt og helst via wadier. Wadier er en oplagt
renseløsning, idet de kan kombinere det

Transport af vand på overfladen er generelt

rekreative (synligt, rindende vand) med

at foretrække. Underjordiske rør kunne

effektiv rensning ved nedsivning gennem

være en løsning i det urbane miljø til

filtermulden.

transport af vandet frem til eksempelvis et

rensning

regnvandsbassin.
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r egn va n d

a na lyse: t er r æn, va ndl øb og va ndhul l er
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Terræn og naturlig afstrømning

Vandløb og vandhuller i dag

Regnvandsledninger under terræn

Kortet viser terrænets kurver, som det ser ud i dag. De røde

I dag karakteriseres området af drænrenden Killerup Rende

Der findes flere regnvandsledninger under terræn i området

farver viser de højest beliggende områder, de mørkeblå viser

samt det naturlige vandløb Lindved Å, der ligger øst for golf-

i dag, både offentligt og privat anlagte. De leder regnvand fra

de laveste områder.

banen. Lindved Å er udpeget Natura 2000-område. Derudover

nærliggende bolig- og erhvervsområder ud i Killerup Rende

findes en række mindre vandhuller og regnvandssøer.

eller Lindved Å, typisk via et eller flere regnvandsbassiner

Hermed ses, hvordan regnvandet løber naturligt i terrænet.

Killerup Rende og hovedparten af vandhullerne er beskyttet

undervejs. SDU har også en ledning.

De højtbeliggende områder syd for Syddanske Forskerparker

efter Naturbeskyttelseslovens §3 .

og ved SDU bevirker, at området er delt i to hovedområder
med hensyn til afledning af regnvand.

Herudover findes der et rør af ukendt oprindelse, der fører
Vandhul nr. 8 og 20 er særligt interessante, da der her findes

hen til Killerup Rende.

stor vandsalamander (en Habitat-art). Beskyttet vandhul (12)
ligger indenfor foreslået byggefelt.

Desuden indikerer gamle kort en rende i det nordlige område ved navn Kalleruprenden.

Ændringer i tilstanden kræver dispensation af Odense Kommune.
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pr incip: n y e va ndl øb og va ndhul l er
evt. sø
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lvis frit
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g

evt. delvis fritlægning

Nye vandløb og vandhuller
Nordlig del:
•

Forsker- og Videnparken afleder regnvand til nyt vådområde med vandhuller nord for Moseskov og evt. også
til ny sø mod nordøst. Denne sø planlægges langsigtet
overdækket og udnyttet som byggefelt

•

Kalleruprenden fritlægges delvist, så vidt det et muligt,
og får udløb i ny sø

•

SDU-bassin kan evt. udvides og kan evt. forbindes med de
nye regnvandsbassiner.

Sydlig del:
•

Nyt OUH og SDU bør aflede regnvand til nyt vådområde
med vandhuller omkring Killerup Rende

•

Den rørlagte del af Killerup Rende mod vest bør fritlægges

•

Killerup Rendes profil bør omforarbejdes på hele strækningen med henblik på naturforbedring

•

Den rørlagte regnvandsledning i syd-nord-gående retning
kan eventuelt fritlægges.
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r egn va n d

pr incip: vå domr å de omk r ing k il l eru p r ende
•

Her illustreres princippet for, hvordan
Killerup Rende kan blive centrum for et
større vådområde

•

Den egentlige udformning af området
afhænger af vandmængder samt den
fremtidige bebyggelse i Nyt OUHs byggefelt

•

Området bør være et meget dynamisk
område, hvor vandstanden og dermed
omfanget af areal, der har vandspejl,
forandres meget i løbet af året

•

Derfor anbefales en vådegn med en stor
mængde lavninger, der hver især ikke
er særligt dybe (ca. o,5 - 1 m)

•

Alternativt kan der etableres enkelte
dybere søer med større rumfang, som
f.eks. kan anvendes som energisø eller
til biologiske undersøgelser.

Tværsnit 1:500. Eksisterende forhold

Tværsnit 1:500. Fremtidige forhold
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Principplan 1: 6000
Lav regnmængde

Principplan 1: 6000
Mellem regnmængde

Principplan 1: 6000
Høj regnmængde

note: regnvandsmængder
Med nuværende vidensgrundlag
bør de udlagte arealer i denne
plan kunne håndtere regnvand
fra den kommende udbygning i
området. Hvis forudsætninger ændrer sig, vil volumener og arealer
ændre sig tilsvarende.
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infr a st ru k t u r – ov eror dn e t

a na lyse: v eje, ek sist er ende og pl a nl agt e for hol d
Eksisterende vej

Eksisterende vej

Eksisterende vej

Forlængelse af infrastruktur

Forlængelse af infrastruktur

Interessezone, Munkebjergvej

Interessezone, Munkebjergvej

VEJ
CAM

PUS

VEJ
PUS
CAM

CAM

PUS

VEJ

Ny adgang (forslag)

Ambulance
Alm. trafik

Letbane
Højklasse sti

Letbane
Ambulance
Alm. trafik
Højklasse sti

Veje i dag

Ny infrastruktur

Vejadgange Nyt OUH, forslag

•

•

Campusvej skal forlænges som hovedåre for en ny letbane

•

Adgang fra vest: stikvej fra Munkebjergvej

eller anden effektiv kollektiv trafik

•

Adgang fra syd: én adgangsvej ad stikvej fra Munkebjergvejs

Adgangsveje til SDU, Syddanske Forskerparker, Børnehuset
Hestehaven samt Killerup Landsby

•

Campusvej skal ikke forlænges som vej for gennemkørende

forlængelse

trafik.
•

Letbanen skal krydse skovene på de steder, som vises på dia-

Endelig vejadgang og letbaneforløb fastlægges ved detailplanlægning og

grammet. Stederne er udpeget efter konkrete drøftelse med

ved nærmere myndigheddsbehandling, hvor funktionalitet og naturinte-

Skov- og Naturstyrelsen. Ved Fællesskov skal al infrastruk-

resser, særligt i forhold til fredskovene, afvejes.

tur (letbane, intern vej, fjernvarmeforsyning, etc.) ledes hen
over eksisterende parkeringsplads.
•

Munkebjergvej skal forlænges mod syd. På diagrammet
vises den interessezone for forlængelsen, som er angivet i
Kommuneplan 2009-2021. Den endelige vejføring fastlægges i forbindelse med en igangværende planlægning, hvor
hensyn til skovene bl.a. indgår. Mulige over-/underkørsler
for gående, cyklende m.v. bliver fastlagt. Munkebjergvejs forlængelse skal kobles på motorvejens tilslutningsanlæg, som
forudsættes flyttet fra Svendborgvej til syd for Hestehaven..

•

Kold college ønsker en tunnel under Munkebjergvej, så de
kan få adgang til marker mv.
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pr incip: n y e v eja nl æg

Ny skov

Anlæg af veje på tværs af randskoven

Anlæg af veje i terrænet

Anlæg af veje og letbane

•

Anlæg af veje skal ske på tværs af skoven, så skoven berø-

•

Som hovedprincip bør veje anlægges i niveau med terræn.

•

res mindst muligt

•

I våde områder kan det dog være nødvendigt at hæve vejen

•

Randskoven bør bevares som visuelt sammenhængende
væg langs området

•

for at undgå oversvømmelse.

Det bør tilstræbes, at vejudlæg i landskabet bliver så smalle
som muligt

•

Letbanen skal indpasses i forhold til omgivelserne, dvs. i
landskabelig eller urban bearbejdning

Der kan i forbindelse med vejanlæg etableres ny skov, således at der ikke er frit udsyn på tværs af skoven

Skov- og Naturstyrelsen skal tage stilling til og give tilladelse til konkrete projekter.
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infr a st ru k t u r – st ier

a na lyse: st ier i dag
Forbindelse til:
- Blangstedgård
- rekreative stier
og grønne områder
omkring Lindved Å

Forbindelse til:
- Odense Centrum

Forbindelse til:
- rekreative stier
og grønne områder
omkring Odense Å
(- Odense Centrum)

Odense
centrum

SDU

Forbindelse til:
- Over Holluf
- Fraugde
- byens udkant

Asfalteret sti

området

Grussti
Ridesti
Sekundær asfalteret sti
Sekundær grussti

Forbindelse til:
- Hollufgård
rekreative stier
og grønt område
- Højby
- byens udkant

Hollufgård

Stikort Odense

Stier i området i dag

Her ses området i sammenhæng med det samlede stinetværk

Området har i dag de fornødne stier til at komme på tværs af

Stierne i området kan kategoriseres i fem grupper:

i Odense. Området er en del af en grøn ’ring’ af grønne, re-

området samt hen til områdets nuværende institutioner.

•

kreative områder, der omkranser Odense centrum.

Primære stier: Asfalterede stier til SDU fra nord
samt to tværgående stier (øst-vest).

Stierne forbinder desuden området med andre rekreative om-

•

Offentlig grussti langs Lindved Å

råder, bl.a. Hollufgård mod syd, de grønne områder omkring

•

Æblestien, grussti og rekreativ forbindelse

Odense Å mod vest og de grønne områder omkring Lindved Å

•

Ridestier (lokalplanlagte)

som nordøst.

•

Diverse små skovstier - også i Moseskov og Fællesskov (ikke vist på diagram, da kortdata mangler)
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pr incip: u dbygning a f st ier ne

Forsker- og videnpark

R id
est
i

Naturbånd v. Moseskov

SDU

St
Æ

bl
es
t

e
er up R
i v. K ill

Naturbånd v. Fællesskov

nde

Nyt OUH

ie
n

Ændringer af eksisterende stier

Udbygning af stier

Tilslutning til eksisterende stier / Netværk

•

•

Stinetværket bør udbygges med nye hovedstier til Nyt

•

Nye stier bør tilslutte sig de eksisterende stier

OUH, f. eks. langs de nye veje

•

Der bør skabes så mange krydningspunkter mellem alle

Ridesti gennem Forsker- og Videnparken skal omlægges i
forbindelse med byggeriet af Forsker- og Videnparken

•

Sti langs Killerup Rende kan få nyt forløb og ny udform-

•

ning som følge af ny regnvandsløsning
•

Stiforbindelse fra Killerup Rende og sydøstover (sydlig del

•

Der ud over bør det rekreative stier, der forbinder bebyg-

stier (nye og eksisterende) som muligt – på denne måde

gelse og landskab på kryds og tværs, udbygges.

skabes de bedste muligheder for at cirkulere i landska-

Stinetværket bør sammensættes således, at det er muligt

bet, møde andre mennesker og opdage nye steder

af Æblestien) bør bevares som funktion, men kan evt. få

at lave forskellige rundture inde i området, hvor man

anderledes forløb og udformning (se i øvrigt afsnit om

krydser mange forskellige landskabsformer

Æblestien)

•

Der bør lægges særlig vægt på at skabe forbindelse fra bebyggelserne og ud i landskabet, i særdeleshed til skovene
og de nye naturområder i naturbåndene.

Skov- og Naturstyrelsen (SNS) anbefaler, at der foretages en myndighedsbehandling efter skovloven af stianlæg i Moseskov og Fællesskov. SNS opfordrer i den forbindelse til, at der inddrages botanisk
ekspertise i forhold til at lokalisere stisystemerne, så der ikke inddrages botanisk betyningsfulde områder, herunder arealer med fredede
planter. Ifgl. SNS er det vigtigt at være opmærksom på, at stisystemet
i disse skove placeres ud fra en vægtning, hvor hensynet til skovfloraens beskyttelse og uforstyrrethed prioriteres højere end stiens placering ud fra et rekreativt hensyn. Moseskov og Fællesskov bør generelt
friholdes for egentlig direkte friluftsmæssig udnyttelse.
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infr a st ru k t u r – st ier

pr incip: u dbygning a f st ine t vær k e t
Eksisterende stier
Ny hovedsti (cykel og gang)
Ny rekreativ sti
Ny ridesti

Stiforløb ret/snoet

Eksempel på nyt stinetværk

Stier, der idag anvendes til ridning

•

Nye stier i markområder kan med fordel forløbe i rette

I tråd med de her opstillede principper kunne et nyt stinetværk ek-

•

linier langs hegn og markskel

sempelvis se således ud:

Derimod kan nye stier i naturområder med fordel have

•

•
•

Nye asfalterede hovedstier skaber adgang til Nyt OUH

En lang række af de stier, der i dag anvendes til ridning, er ikke udlagt som ridestier.

•

Ved udbygningen af stinettet, skal det sikres, at der er

et snoet og oplevelsesrigt forløb

(supplerende hovedstier etableres indenfor området efter

et sammenhængende net af ridestier, herunder bør der

Generelt bør nye stier anlægges, så de understreger

behov)

sikres mulighed for en ridestiforbindelse til arealerne

Stien langs Killerup Rende bliver erstattet af en ny

omkring Hollufgård.

landskabets terrænformer.

•

asfalteret hovedsti og yderligere suppleret af en slynget,
rekreativ sti
•

Nye rekreative stier på tværs af Moseskov og Fællesskov
styrker sammenhængen mellem bebyggelserne

•

Ny rekreativ sti slynger sig i vådområde nord for Moseskov samt langs med skoven, hvor der skabes forbindelse
til eksisterende skovstier

•

Nye rekreative stier krydser landbrugsområderne

•

Ridesti ved Forsker-og Videnparken omlægges, så den
går syd om bydelen og dermed gennem det rekreative
område med søer.

Bemærk: Dette er kun en diagrammatisk tegning og bemærk Skov- og
Naturstyrelsens kommentarer på foregående side.
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•

Hvor ridestierne følger asfaltstier, skal de etableres som
særskilte stier med græsrabat imellem de to stier.

pr incip: bel ægning og belysning
I det åbne landskab og i bebyggelserne vil
der være to hovedtyper af stier: Hovedstier
samt rekreative stier.
Hovedstier er vigtige færdselsårer og bør
være asfalterede, så de er egnet for både
cyklister, folk med et handicap eller gangbesværede.
De rekreative stier bør anlægges med
forskellige andre overflader. Almindelige
grusstier er anvendelige for gang, løb og
cykling. Hævede stier i træ er velegnede i
de våde områder. Underlag af træflis stil-

Forskellige typer af rekreative stier: grus, træflis, jordsti

ler større krav til fysik og balance bl.a.
efterspurgt af stavgængere, mens sand- og
jordstier er anvendelige for ryttere enten på
mountainbike eller til hest.
Tilsvarende bør belysningen diffentieres
afhængig af stiklassen. Hovedstier bør have
en belysning, der sikrer tryg færdsel på alle
tider af døgnet. På de rekreative stier bør
der arbejdes med en mere diskret belysning
– eller evt. ingen belysning – afhængig af
stiens vigtighed.
Generelt bør belysningen langs stierne ud-

Belysningen bør differentieres i forhold til stihierarkiet. Der tilstæbes belysning med nedadrettet lys og så lavt lyspunkt som muligt ift. stiklassen.

formes med et så lavt lyspunkt som muligt.
(Dette sker naturligvis under hensyn til stihierarkiet, så nogle stier vil have belysning
med højere lyspunkt end andre.) Desuden
bør belysningen være vandret afskærmet.
Således er det kun fladen og det rum, man
færdes i, der bliver belyst – og nattehimlen
forbliver mørk.
Skov- og Naturstyrelsen giver generelt ikke dispensation til belysning af stier i skov.
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a k t i v i t e t er og for midl ing

a na lyse: r ek r e at ion og idr æ t i dag
Området bruges som en grøn oplevelse og

Idrætsanlæg, som Odense Kommune har

•

Odense Triathlon Klub

genvej – på vej til arbejde og studie. Områ-

rådighed over:

•

SIKO, Idræt om dagen

det benyttes også som egenligt turmål eller

•

en idrætshal

•

STO 95

udflugtsmål. Det kan være som et mål i sig

•

en svømmehal

selv eller i forbindelse med en tur til haven

•

et atletikstadion

Foreninger med egne anlæg:

ved Hollufgård.

•

en del fodboldbaner

•

Killerup Rideklub

•

Odense Golfklub

Foreninger med faste aktiviteter i de uden-

af de åbne marker, de varierede skove og de

dørs anlæg:

Mulige brugere, der anvender området uden

gode stier. Her er mange gode muligheder

•

B1913 – fodbold

at booke anlæg:

for selvorganiseret friluftsliv, både det ak-

•

DSIO – primært volley

•

Gymnasier f.eks. Tornbjerg Gymnasium

tive som gang, løb og cykelture, men også

•

Gangklubben FREM 2000 – vandre

•

Folkeskoler f.eks. Hjallese og Holluf Pile

til mere stille aktivitet, hvor man opsøger

•

OA/OGF – atletik

områdets dyreliv eller årstidernes skiften.

•

OGF Motion – løb

•

Odense Rulleskøjte Klub

Mange skoleklasser fra byen tager også

•

Fortuna Odense – volley

•

Odense Orienterings Klub og evt. andre

på udflugter hertil. Desuden er der rigtig

•

DGI Fyn – gymnastik

området generelt:

boldbaner

boldbaner

Odense
Golfkulb

Skole

løbeklubber
•

Foreninger med faste aktiviteter i svømme-

Hundeklubber – til gåture og evt. sportræning

I forbindelse med udbygning af området

hallen:

er det vigtigt, at det eksisterende idrætsliv,

•

Trivsel og Motion

organiseret foreningsliv såvel som selvor-

•

Foreningen for amputerede

•

Odense Skiklub – rulleski

ganiseret friluftsliv, ikke bliver klemt; men

•

Svømmeklubben FREM

•

Holluf Pile Idrætsforening

får mulighed for at udvikle sig i takt med,

•

OSLF

•

KFUM Spejderne Holluf Pile/Tornbjerg

at der kommer flere borgere og beboere til

•

Odense Brandvæsen IF

•

Fritidsklubben Gården

området.

•

Odense Kajakklub

•

daginstitutioner og dagplejere

•

Odense Politi Idrætsforening

•

m.fl.

•

Odense Svømmeklub
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atletikbane

almen rekreation
+ selvorganiseret idræt

Folk opsøger stedet blandt andet på grund

mange foreninger, som anvender området.

Killerup
Rideklub

•

Paragliding (- har pt. areal på området
til deres aktivitet)

Idrætsområder i landskabet i dag

pr incip: r ek r e at ion og opl e v el ser i l a ndsk a bet
natur & rekreation

af tryk, varme, kulde, smerte, fravær af

Landskabets værdi er, at det er et stort,

smerte, muskelarbejde osv.

rørsump
vådegn

grønt område, hvor man kan mærke vinden
i håret og få jord under neglene. Den vig-

Refleksion og erkendelse bør stimuleres af

tigste aktivitet er simpelthen at bevæge sig

elementer i landskabet, der giver anledning

rundt i landskabet og opleve dets natur med

til en kæde af refleksioner baseret på for-

flora, fauna og årstidernes og vejrets varia-

undring, fordybelse, udfordring, opdagelse,

tion. Det er dette billede, man bør under-

tvivl osv. Dette bør ske i et samspil mellem

støtte og videreudvikle, når man arbejder

landskabets udforming og indsatte elemen-

med at øge områdets rekreative værdi.

ter i landskabet.

Moseskov
overdrev
evt. græsning

byggerekreativ felt
zone

SDU

Fællesskov
vådegn
rørsump
evt. stævningsskov

Således vil styrkelsen af naturen i området

rekreative zoner

med de nye naturtyper, enge, græsnings-

Ønsket om disse stimuli er dækkende for

arealer, vandhuller mv. også være en vigtig

landskabet over hele området. Dog vil den

styrkelse af området rekreative værdi. Her-

rekreative værdi fortættes i visse områder.

udover bør man yderligere øge den rekrea-

Dette gælder de to naturbånd ved henholds-

tive værdi ved at berige landskabet med for-

vis Moseskov og Killerup Rende samt et

skellige aktiviteter. Her tænkes på udendørs

område vest for SDU, hvor SDU ønsker at

elementer, der kan bruges i forbindelse med

etablere en slags temapark med rekreation,

alment friluftsliv.

idræt og formidling af universitets aktivite-

Rekreativ fortætning i de to naturbånd

Rekreativ fortætning vest for SDU

•

•

ter.

De rekreative værdier er fortættet i de to naturbånd i
kraft af de forskellige oplevelser af grønne og blå elemen-

det stimulerende landskab

ter

Udgangspunkter bør være et landskab, hvor

Overordnet set overvejer SDU at etablere tre

både følelser, krop og bevidsthed stimuleres.

•

I en zone vest for SDU planlægger universitetet at lave en
række rekreative tiltag (zonen er ikke præcist afgrænset)

•

Disse tiltag bør være i overensstemmelse med landska-

De sanselige naturoplevelser bør yderligere udvikles i de

bets helhed og overholde anbefaling til bevaring af kig og

temaparker baseret på 1) Fitness og træning,

to naturbånd, så man kan få endnu mere ud af natur-

hegn

2) Leg, læring og innovation og 3) Terapi og

oplevelserne (fx i form af rekreative stier, opholdssteder,

sansning. SDU ønsker en indretning af de

udkigssteder, muligheder for leg osv.).

Sanserne bør stimuleres i form af mulighed

fysiske omgivelser, så der lægges op til en

for at se på et varieret dyre- og planteliv og

lystbetonet fysisk udfoldelse, dvs. anlæg af

Ifølge Skov- og Naturstyrelsen bør Moseskov og Fællesskov generelt

et spændende landskab – at lytte til stil-

stinetværk og anlæg til brug for udvikling

friholdes for egentlig direkte friluftsmæssig udnyttelse.

heden og lyde fra dyre og mennesker – at

af og forskning i begrebet ’active living’.

smage på naturens skatkammer af frugter, bær, nødder, svampe osv – at lugte til
blomster, græs, dyr, råddent træ osv – og at
føle stofligheder, våde, tørre, ru og glatte og
blive udfordret i sin balance af terrænet.
Kropslig oplevelse og indlevelse bør stimuleres af en variation af indtryk: Fornemmelse

GR ØN BL Å R E K R E AT I V PL A N • ODE N S E KOM M U N E • S . 39

a k t i v i t e t er og for midl ing

pr incip: på opdagel se i l a ndsk a bet
For at øge områdets rekreative værdi bør

referencer: aktiviteter i landskabet

landskabet beriges med aktiviteter.
Her tænkes på udendørs elementer, der kan
bruges i forbindelse med alment friluftsliv.
Landskabets værdi er, at det er et stort,
grønt område, hvor man kan mærke vinden i håret og få jord under neglene. Det
er dette billede, man bør understøtte og
videreudvikle.
Den vigtigste aktivitet er simpelthen at
bevæge sig rundt i landskabet og opleve
dets natur med flora, fauna og årstidernes
og vejrets variation.

1. Bro med opholdspladser og udkigstårn midt i rørskov. 2. Naturlegeplads (eksemplet her er fra Amager Fælled), 3. Leg i skoven med en udsigtsplatform

Nye elementer til særlige aktiviteter bør
ske som mindre indsættelser i det store
landskab. De bør knytte sig til stierne og
have en robust, enkel karakter, jævnfør
referencerne.
De sanselige naturoplevelser fortættes i de
to naturbånd ved henholdsvis Moseskov og
Killerup Rende.

Vand og mudder eller dyreliv er elementer, der i sig selv skaber attraktive steder
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pr incip: a k t i v i t e t sm u l igheder
Thomas + peter, 10
år, naboer
leger med papirsbåde
flyver med drage

niels, 42 år, arbejder
i forsker- og videnparken

klapper fårene
går på æblerov

walk’n talk møde
løbetur efter arbejdet

helene, 16 år, hestepige
henrik, 35 år, golfspiller
rider langs markerne og
igennem skove

tager cyklen til golfbanen
samler svampe i skoven
slutter af med en picnic efter spillet

+

sofie, 5 år + Aage, 75
år, bedstefar
mette+thomas, 25 år, studerende
besøger skovlegepladsen
går tur i vådområdet

læser i skoven

sidder på bænken (Aage)

løber på rulleskøjter

sopper i mudderet (Sofie)
fanger insekter

kirsten, 55 år, patient
kører på træbroerne i vådområdet og kigger på fuglene
holder picnic med sine besøgende familiemedlemmer
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a k t i v i t e t er og for midl ing

pr incip: sk ilt ning og for midl ing i l a ndsk a be t
Man kan skelne mellem to typer af skilt-

referencer: formidling i landskabet

ning. Den ene er den funktionelle skiltning,
der skal sikre, at folk kan orientere sig og
finde vej. Den anden type er den rekreative
skiltning, som har til opgave at formidle
historier og gøre det spændende at gå på
opdagelse i landskabet.
Den funktionelle skiltning i landskabet bør
tænkes i sammenhæng med hele området
for at støtte forståelsen af landskabet som et
fælles rum, der er tilgængeligt for alle.
Den rekreative skiltning/formidling kan
have et mere mangfoldigt udtryk. Den bør
knytte sig til stierne og bør have en robust,

1.-4. Formidling via enkle indsættelser i det rå landskab – model, tekstplade, rumlige elementer. (eksemplet her er fra Kalkriese i Tyskland, en park der formidler en historisk begivenhed,

enkel karakter, jævnfør referencerne.

nemlig Varusslaget år 9 e.Kr)

Formidlingen kan handle om særlige
aspekter ved landskabet, kulturhistorien og
naturen, eller det kan være en formidling
af, hvad der foregår indenfor bebyggelserne
og institutionerne – f. eks. en formidling af
aktiviteter i universitets fakulteter. Ligeledes kunne man formidle særlige forhold
vedrørende forbindelsen til Hollufgård eller
vedrørende landbrug og naturpleje, evt. i
samarbejde med Kold college.

Andre eksempler på integreret formidling. 1. Graphic Concrete, 2. Tryk på asfaltsti, 3. Termoplast på asfaltsti, børnedigte i Nordvestparken, København
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bebyg gel se, infr a st ru k t u r og l a ndsk a b

pr incip: k a n t en t il l a ndsk a bet

Kontakt til infrastruktur

Grænse til landskabet

Kontakt til landskabet

•

•

•

Bebyggelser bør være samlet omkring infrastrukturen, med særlig vægt på letbanen

•

Bebyggelser bør være så koncentrerede som muligt for
at give plads til landskabet

Bebyggelserne bør have en præcis afgrænsning til det
omkringliggende landskab

•

I tråd med ‘skovbryns’-princippet bør bebyggelsens
afgrænsning være skarp i den store skala, men gerne

Landskabet bør være synligt og let tilgængeligt fra
bebyggelsen

•

Voldanlæg, store vandområder uden broer eller andre
forhold bør ikke blokere for adgangen til landskabet

varieret og bevæget i den lille skala. I skovbrynet sker
dette primært i det lodrette plan – i bebyggelsen kan
det ske i det vandrette såvel som det lodrette plan
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bebyg gel se, infr a st ru k t u r og l a ndsk a b

pr incip: Kobl ingspu nk t e t
Relation mellem koblingspunktets elementer og
natur*
•

Der bør være et tæt samspil mellem byggeri og landskab.

•

Området omkring bygninger og infrastrukturanlæg skal
spille kvalificeret sammen med skoven, dvs. rummet skal
udformes som et grønt rum/en lysning i skoven.

SDU
BYGGEFELT

•

SDU
I DAG

Byggeriet bør være varieret med passager, perforeringer og
indslag af beplantning for at sikre gode betingelser for flora
og fauna.

•

FÆLLESSKOV

Killerup Rende bør bevares som sammenhængende bundforløb og vandløbsvegetation. Hvis muligt bør renden forbedres
med bundhævning, slyngning og vådområder.

•

NYT OUH
BYGGEFELT

Der skal være 20-25 m´s afstand mellem bygning og skovbryn på vestsiden af bygningen og minimum 40 m mellem
bygning og skovbryn på østsiden, fordi der skal sikres plads
til gang- og cykelsti, ambulancekørsel og dobbeltrettet letbanespor. I mellem disse linieføringer skal der være græsrabatter med mulighed for etablering af drænrør, evt. wadier,

Kobling mellem Nyt OUH og SDU

Koblingspunkt, herunder sammenbygning mellem
Nyt OUH og SDU

fjernvarmerør m.v.

•

•

Fællesskoven (1) skal bevares i sin helhed og må ikke gen-

m på det smalleste sted, dvs. der resterer i princippet et byg-

nemskæres af infrastrukturanlæg o. lign.

gefelt på minimum 45 m. Bygningers afstand til skovbrynet

Byggeri og anlæg af infrastruktur: Dobbeltrettet letba-

på østsiden kan dog reduceres til 25 m, såfremt der kan

landskabelige tiltag, som f. eks. stier eller særlige fælles

netraché, forlængelse af Campusvej til Nyt OUH, evt.

findes en løsning, hvor infrastruktur, trafikbetjening o. lign.

aktiviteter i landskabet

arealer til varekørsel, cykel- og gangsti og arealer til

helt eller delvist kan integreres i byggeriet.

Nyt OUH og SDU bør have en sammenhæng på tværs af
naturbåndet ved Fællesskov

•

Forbindelserne kan være såvel bygningsmæssige som

•

forsyningsledninger og dræn skal anlægges og etableres

Parkeringspladsens bredde er målt til at være omkring 110

•

indenfor det areal, der er udlagt til parkeringsplads, syd
for SDU.
•

Det levende hegn langs Killerup Rende (2) skal i princip-

Der bør være minimum 5 m mellem infrastrukturanlæg og
skovbryn.

•

Ved byggeri over Killerup Rende skal der ofres særlig opmærksomhed på lys til hegn og vandløb.

pet fastholdes, bl.a. af hensyn til områdets flagermus
•

Mindre dele af fredskovsområdet (3) kan på baggrund af
konkret ansøgning til SNS fjernes for at muliggøre oven-

* Disse retningslinier er udarbejdet på baggrund af en dialog med Skov-

nævnte infrastruktur og byggeri.

myndigheden, Skov- og Naturstyrelsen, da arealet i koblingszonen i dag
indeholder fredskov og mod øst og vest grænser op til særdeles værdifulde
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Der må ikke etableres anlæg i fredskov, som ikke er nødvendige for

skovområder med bl.a. habitatarter. I forbindelse med planens endelige

skovdriften. En sammenbygning eller anlæg af infrastruktur m.v. i

vedtagelse er afstanden til skov på østsiden lempet, og der er ikke fastsat

koblingspunktet, som i mindre omfang berører det fredskovspligtige

begrænsninger på højden af byggeriet. Disse lempelser er ikke drøftet med

areal forudsætter, at der kan gives tilladelse til ophævelse af fredskov-

Skov- og Naturstyrelsen. Et konkret projekt skal godkendes.

pligten. Skov- og Naturstyrelsen kan kun tage stilling til et konkret

At bygge henover vandløbet kræver dispensation fra naturbeskyttelseslo-

projekt. Ovenstående prioritering er udarbejdet på baggrund af

ven og vandløbsloven. I den forbindelse skal lysindfald til vandløbet o. lign.

tilkendegivelser fra Skov- og Naturstyrelsen.

opgøres.

jor da r bejder

a na lyse: fr em t idig ov er sk u dsjor d
Retningslinierne for sammenbygning giver mulighed for

Bygherrerne i området har et stort ønske om at kunne an-

en række forskellige løsningsforslag til sammenbygningen.

vende overskudsjord fra byggeriet indenfor området.

Der angives nedenfor forskellige principper for byggeri i
sammenbygningszonen.

Mængderne af den fremtidige overskudsjord kan på nuværende tidspunkt ikke fastlægges præcist, da det i høj grad
afhænger af udformningen af det enkelte projekt. Forskerog Videnparken, som er længst fremme i projektudvikling,
regner med at få ca. 275.000 m3 overskudsjord.
Et groft skøn for hele området er 1,1 mio. m3. Diagrammet
viser, at denne mængde svarer til en enorm bakke, hvis det

20 - 25 m

blev udlagt samlet. Ud fra dette må man konkludere, at det

min. 40 m

er helt urealistisk at opnå jordbalance inden for området.

min. 25 m
Når man skal tage hensyn til bevarelse af eksisterende hegn,
lange kig på tværs samt øvrige principper for landskabet,
er det meget begrænset hvor meget friareal, der er tilbage

45 - 50 m

til eventuel placering af overskudsjord. En enkelt bakke
vil maksimalt kunne være 200 m i diameter og rumme ca.
350.000 m3.
Under arbejdet med denne plan er det blevet klart, at ingen

20 - 25 m

min. 40 m

af grundejerne i området umiddelbart er interesserede i at
lægge grund til et sådant større jorddepot.

min. 25 m

45 - 50 m
Overskudsjord
Volumenstudie m. skalareferencer / ikke konkret forslag

min. 40 m
20 - 25 m
min. 25 m
GAMMEL SKOV

BAKKE - ca. 1.100.000 m3

ODENSE DOMKIRKE

25 m høj

300 m i diameter, 50 m høj

63 m høj

45 - 50 m
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jor da r bejder

pr incip: h å nd t er ing a f ov er sk u dsjor d
Bæredygtig jordhåndtering er bl.a., at
overskudsjorden indpasses i landskabet og
forstærker dets identitet fremfor at afvige
herfra.

uden for byggefelterne
Overskudsjord, der ikke kan anvendes indenfor de i planen udlagte byggefelter, bør
principielt ikke placeres i det åbne landskab.
Jorden kan f.eks. i stedet køres til TarupDavinde-området i Odense og Faaborg Midtfyn Kommuner. Her indvindes råstoffer, og
området kan aftage større mængder jord til
landskabsbearbejdning. Området modtager
kun ren jord.

inden for byggefelterne
Anvendelse af overskudsjord kan ske indenfor byggefelterne i tilknytning til bebyggelsen, dog således, at det sker som en landskabelig bearbejdning og ikke udformes som
tekniske skråningsanlæg.
Den landskabelige bearbejdning bør tilpasses det omkringliggende eksisterende
landskab i højder og variation.
Den placerede overskudsjord bør så vidt
muligt understøtte de fremlagte principper
i denne plan rekreativt og naturmæssigt.
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pr incip: r å stofindv inding
I overensstemmelse med kommunens og

byggefelt

regionens politik bør man i forbindelse
med byggeri udnytte de råstofforekomster,
der måtte være på den pågældende grund,

sand

inden byggeriet påbegyndes.

mellemdepot

råjord

De råstoffer (f. eks. sand), der fjernes, bør
erstattes med anden jord (f. eks. fra byggeriet), således at landskabets form forbliver
intakt (se diagram). Det bør sikres, at den

byggefelt

nye jord er frugtbar.
Generelt bør det vurderes på hvilken måde,

sand

råstofferne bedst kan udnyttes ud fra en

sand

helhedsbetragtning. Hvis der f. eks. er tale
om sandforekomster, kan det være mest
hensigtsmæssigt at lade sandet ligge, hvor
det er, for at udnytte det til nedsivning af
regnvand. Områder, der er udlagt til nedsiv-

byggefelt

ningsområder, bør derfor lades uberørte og
ikke graves eller overdækkes af ler.

råjord

Udgravningerne bør ske under hensyn til,

mellemdepot

at områdets rekreative og landskabelige
værdi ikke forringes i længere perioder.
Som udgangspunkt bør en grav ikke være
åben i længere tid end ét år. Hvis der er
behov for mere udgravning, bør det tilrette-

Ved ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding, som

lægges i mindre etaper således, at landska-

der er tale om her, på mere 200 m 3, skal der ske

bet forstyrres mindst muligt.

anmeldelse til Odense Kommune.

pr incip: pa r k er ing

pr incip: a ffa l d og energifor s y ning

Parkering på terræn skal integreres i bebyg-

For al nybyggeri i området gælder, at par-

Rum til affald skal placeres inden for byg-

Almindelige kabelskabe (el, tlf. mv.) kan

gelsen og således omkranses af bygninger.

keringsbehovet i hele området skal dækkes

ningernes afgrænsning.

placeres i byrum og gårdrum, såfremt de

med maksimalt 1/3 som overjordisk parke-

Transformerstationer og lignende tekniske

integreres i rummenes overordnede design.

ring og 2/3 under jorden/i konstruktion.

anlæg skal placeres inden for bygningernes

Det er vigtigt, at parkering ikke udlægges
som store flader i de store landskabsrum.

afgrænsning eller i gårdrum.
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Resumé
Odense Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af Grøn Blå Rekreativ Plan
for Campusområdet ved Syddansk Universitet, kommende Nyt Odense
Universitetshospital og kommende Forsker- og Videnpark foretaget en nærmere
vurdering af planens natur- og miljømæssige konsekvenser.
Den Grønne Blå Rekreative Plan, der følger op på Helhedsplan for området ved
Syddansk Universitet fra april 2009, er en frivillig, ikke-lovpligtig plan. Frivillige
planer er også omfattet af lovgivningen om Miljøvurdering af planer og programmer.
Den Grønne Blå Rekreative Plan er en landskabsplan, der fastlægger visioner og
principper for landskabet i det 310 ha store område.
Landskabsplanen vurderes ikke i sig selv at udløse en lovpligtig miljøvurdering.
Planen udgør imidlertid grundlaget for en fremtidigt meget stor udbygning af
området, der må forventes at få store miljømæssige konsekvenser for området som
sådan. Der er tale om en ny Forsker- og Videnpark i en ny bydel og placering af et
Nyt Odense Universitetshospital, der ønskes fysisk sammenbygget med Syddansk
Universitet. Som forudsætning for denne udbygning planlægges Munkebjergvej
forlænget frem til en ny tilslutning til motorvej E20. Endvidere planlægges en
letbaneforbindelse fra Odense centrum til området. For begge infrastrukturanlæg skal
der gennemføres VVM (Vurdering af Virkningerne på Miljøet).
Planområdet med udbygningsmuligheder fremgår af kortbilag A. Interessezonen for
Munkebjergvejs forlængelse er udlagt i Kommuneplan 2009-2021 og ses på kortet.
Formålet med miljørapporten er at sammenfatte de miljøvurderinger, der er
gennemført i forbindelse med planens udarbejdelse, så de kan indgå i grundlaget for
den efterfølgende VVM- og lokalplanlægning samt infrastrukturplanlægning.
Formålet er tillige at fastholde ambitionsniveauet i den Grønne Blå Rekreative Plan
indenfor de grønne, blå og rekreative værdier.
Den Grønne Blå Rekreative Plan beskriver også, hvordan det fastlagte
ambitionsniveau kan nås, men lægger samtidig op til, at hvis man senere finder frem
til andre løsninger, der er bedre til at opnå målet, bør disse iværksættes. Der skal da
være tale om løsninger, der er bedre for området som helhed – både hvad angår
landskabelige kvaliteter, naturindhold og rekreativ værdi.
Beskyttelsesinteresserne i området omfatter:
- Lindved Å, udpeget Natura 2000 område og beskyttet efter
Naturbeskyttelseslovens § 3 (selve åen og et større, sammenhængende engog moseområde omkring åen)
- Killerup Rende samt en række mindre vandhuller, beskyttet efter
Naturbeskyttelseslovens § 3
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Alle skove er fredskove (efter Skovloven) og omfattet af skovbyggelinier
efter Naturbeskyttelsesloven.
Habitat-arter i området.

I forbindelse med den efterfølgende mere konkrete planlægning skal eventuelle
nabogener mellem nye og eksisterende aktiviteter vurderes. Der foreligger ikke
oplysninger hertil på nuværende planstade.
Der er udarbejdet en Miljørapport for et delområde inden for den planområdet,
omfattende en Forsker og Videnpark. En ny bydel ved Niels Bohrs Allé,
jf.”Miljørapport for Kommuneplantillæg nr. 10, Lokalplan nr. 4-703 samt
Strukturplan” Byplan, Odense Kommune, Marts 2010.
Samlet vurdering:
Realisering af den Grønne Blå Rekreative Plan vil opfylde Odense Kommunes
overordnede strategier og planer om udvikling af en bæredygtig bydel (Vision
Odense, Planstrategien, Miljøpolitikken og Kommuneplan 2009-2021).
Med planen er det målet, at området forbliver et landskabeligt og rekreativt attrakt
sted, hvor den fremtidige bydelsudvikling medvirker til at øge det generelle
naturindhold, biodiversitet og oplevelsesværdi.
Det Grønne i planens titel henviser til, at landskabet, naturværdierne og skovene er
det karakteristiske for området nu og i fremtiden. At den udbygning, der vil ske i
området, vil ske i respekt for disse kvaliteter. Det Blå refererer til, at regnvandet i
området – i overensstemmelse med Odense Kommunes Miljøpolitik – håndteres
således, at vandet i stedet for at blive bortledt i rør, bruges rekreativt i området.
Planen giver på baggrund af anslåede regnvandsmængder, afledt fra de store
byggerier, forslag til landskabelige regnvandselementer, der kan rumme disse
vandmængder, og som samtidig kan tilføre området nye natur-, oplevelsesmæssige
og Rekreative kvaliteter. Området, som i dag er offentligt tilgængeligt, rummer
store rekreative værdier, som skal fastholdes og udvikles i takt med, at området
udbygges til gavn for områdets nuværende og fremtidige brugere.
Med planen øges den biologiske mangfoldighed, idet landskabet tilføres nye ’grønne’
og ’blå’ landskabsformer, som f.eks. vådenge, søer og overdrev. Borgernes adgang
til og oplevelser af naturen forbedres, herunder også gennem udbygning af stierne i
området. Med en mere bæredygtig regnvandshåndtering i byen og landskabet
forventes CO2-udslippet tillige reduceret. Middelalderlige kulturhistoriske strukturer
beskyttes. Landskabets kvaliteter fastholdes, hvilket bl.a. betyder, at det i princippet
ikke er muligt at genanvende overskudsjord uden for byggefelterne, ligesom den
landskabelige bearbejdning skal tilpasses det omkringliggende eksisterende landskab.
Formålet med Miljørapporten og dermed også den efterfølgende overvågning er at
sikre, at de forundersøgelser, der ligger til grund for planen, kan anvendes i det
fremtidige planarbejde, og at fremtidige løsninger opfylder de overordnede

ambitioner for områdets udvikling som helhed i forhold til landskabelige kvaliteter,
naturindhold og rekreativ værdi.
Den Grønne Blå Rekreativ Plan udgør rammerne for den senere planlægning. Planen
er retningsgivende for efterfølgende lokalplaner, som bliver juridisk bindende og
forpligtende. Miljørapporten vedlægges derfor som bilag til den endelige Grønne Blå
Rekreative Plan.

1 Planens indhold
1.1 Planens formål
Odense Kommune ønsker at udvikle en bæredygtig bydel – i overensstemmelse med
kommunens Planstrategi, Kommuneplan, Miljøpolitik mv.
Målet er, at landskabet bliver et endnu større aktiv, end det er i dag. Udfordringen i
fremtiden er at fastholde områdets kvaliteter samtidig med, at området bebygges, og
der etableres infrastruktur gennem området, som betyder, at området i fremtiden vil
blive brugt af langt flere mennesker end i dag. Området skal i videst muligt omfang
være offentligt tilgængeligt. Det er afgørende, at man opnår en øget biodiversitet
gennem nye naturformer, der vekselvirker med de nuværende, og at man
gennemfører en bæredygtig regnvandshåndtering, der øger den rekreative værdi, og
sikrer det kommende byggeri mod vandproblemer. Målet er at skabe en funktionel og
oplevelsesrig sammenhæng mellem landskab og bebyggelse.

1.2 Planens forbindelse til andre planer
Grøn Blå Rekreativ Plan er en såkaldt ’mellemformsplan’, idet den ligger på et
niveau i mellem kommuneplan og lokalplan.
Der er tale om en dialogplan, hvor mange interesser søges afvejet. Dialogen har især
været rettet mod de primære interessenter Freja Ejendomme, Syddansk Universitet
og Region Syddanmark, men også andre interessenter i nærområdet, som KOLD college og Odense Golfklub, har været inddraget. Derudover har Danmarks
Naturfredningsforening haft lejlighed til at kommentere på et planudkast. Endelig har
de centrale myndigheder, Statens Miljøcenter Odense samt Skov- og Naturstyrelsen,
været inddraget i forhold til varetagelsen af de særlige naturbeskyttelseshensyn i
området.

2 Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Den 21. juli 2004 trådte: Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 316 af
5. maj 2004 i kraft. Loven er senest ændret med lovbekendtgørelse nr. 936 af 24.
september 2009.
Ved miljøvurdering af lokalplaner i henhold til loven opdeles miljøvurderingen i 2
hovedpunkter. En miljøscreening og en miljørapport.
Miljøscreening
Ved screening forstås en oversigtlig vurdering eller et skøn over, om konkrete
planforslag har væsentlig miljømæssige konsekvenser. Miljøscreeningen bygger på
eksisterende miljøoplysninger for planområdet og er en slags miljøstatus. Derfor skal
der som udgangspunkt ikke foretages nye undersøgelser for at få ny viden.
Miljøscreeningen bruges til at få klarlagt, om der skal foretages en yderligere
miljøvurdering, hvor der foretages nye undersøgelser, og udarbejdes en tilhørende
miljørapport. Hvis resultatet af miljøscreeningen er, at der ikke vurderes nogen
væsentlig miljømæssige konsekvenser, bliver der ikke udarbejdet en miljørapport.
Beslutningen om ikke at udarbejde en miljørapport skal i høring hos berørte
myndigheder. I nogle tilfælde er det lovbestemt, at der skal laves en miljørapport, og
miljøscreening kan derfor i enkelte tilfælde undlades.
Miljørapporten
Hvis resultatet af miljøscreeningen viser, enten at det vil få væsentlig miljømæssige
konsekvenser ved gennemførelsen af planen, eller at det er lovbestemt, skal der
udarbejdes en miljørapport. Miljørapporten skal ikke indeholde alle miljøforhold i
forbindelse med lokalplanen, men skal indeholde de miljømæssigt væsentligste
konsekvenser. Den afgrænsning om indhold og omfang er i mindre omfang fastsat i
loven. Derfor skal indholdet og omfanget i høring hos berørte myndigheder, hvor
omfang og indholdet endeligt fastsættes. Miljørapporten er en del af planen, og skal i
offentlig høring samtidigt og på ligefod med planen.
Som nævnt ovenfor er det, for så vidt angår den Grønne Blå Rekreative Plan, valgt af
hensyn til det fremtidige planarbejde at udarbejde en miljørapport, uanset dette ikke
vurderes at være lovpligtigt.
Ønskes en mere grundig gennemgang af lov nr. 936 henvises der til Skov- og
Naturstyrelsens hjemmeside: sns.dk, hvor der også kan downloades en vejledning til
loven.

Planen formidler visioner og målsætninger og skal fungere som pejlemærke for
udviklingen. Planen er retningsgivende for senere udarbejdelse af lokalplaner, som er
bindende og forpligtende.
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3 Miljøscreeningen
Miljøscreeningen er bl.a. foretaget ud fra tilgængelige oplysninger i Kommuneplanen,
kommunens arkiv og besigtigelser af området. Kommuneplanens kortbilag er i
Odense Kommune systematiseret således, at hver sagsbehandler kan hente data
herom fra en database. Den elektroniske arbejdsform gør det muligt hurtigt at få en
samlet oversigt over de fleste påvirkninger, incl. kommunale virksomheder, der kan
forekomme i et nærmere defineret område.

3.2 Samlet resultat af miljøscreeningen
Den Grønne Blå Rekreative Plan er en landskabsplan, der fastlægger visioner og
principper for landskabet. Landskabsplanen vurderes ikke i sig selv at være omfattet
af den lovpligtige miljøvurdering.
Planen udgør imidlertid grundlaget for en fremtidigt meget stor udbygning af
området, der må forventes at få store miljømæssige konsekvenser for området som
sådan. Da der i forbindelse med udarbejdelsen af den Grønne Blå Rekreative Plan er
foretaget en række natur- og miljøbeskyttelsesmæssige vurderinger, udarbejdes der
en miljørapport med disse vurderinger, så de kan indgå i grundlaget for den
efterfølgende VVM- og lokalplanlægning samt infrastrukturplanlægning.
Beskyttelsesinteresser fremgår af Helhedsplanen, jf. vedlagte afsnit fra planen i Bilag
1, og omfatter:
- Lindved Å, udpeget Natura 2000 område og beskyttet efter
Naturbeskyttelseslovens § 3 (selve åen og et større, sammenhængende engog moseområde omkring åen)
- Killerup Rende samt en række mindre vandhuller, beskyttet efter
Naturbeskyttelseslovens § 3
- Alle skove er fredskove (efter skovloven) og omfattet af skovbyggelinier
efter Naturbeskyttelsesloven.
- Habitat-arter i området.
I forbindelse med den efterfølgende planlægning skal eventuelle nabogener, som
f.eks. støj- og luftforurening fra trafik og nærmere bestemte virksomheder,
kortlægges.

4 Miljøvurderingen
4.1 Høring om afgrænsningen af miljøvurdering
Ifølge lovgivningen skal den planansvarlige myndighed i miljøvurderingen af et
planforslag tage stilling til, hvilke forhold, der sandsynligvis kan blive påvirket
væsentligt af planforslaget. Selve processen, hvor afgrænsningen af miljøvurderingen
fastsættes, kaldes også for scoping. En hensigtsmæssig afgrænsning af en
miljøvurdering vil sikre, at de forhold, som kommer i fokus i miljøvurderingen, netop
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er de forhold, som vurderes at kunne blive væsentligt berørt af planforslagene. I
henhold til Lov nr. 936 skal de berørte myndigheder høres i forbindelse med
afgrænsning af en miljøvurdering.

4.2 Høring af berørte myndigheder
Det er lovpligtigt at høre de myndigheder, hvis områder berøres af forslaget til
planen, inden der tages stilling til, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der
skal indgå i miljørapporten. Før de berørte myndigheder har afgivet høringssvar, kan
miljørapporten ikke afsluttes.
By- og Landskabsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen samt Statens Miljøcenter
Odense er vurderet som de myndigheder, der kan betegnes som berørte myndigheder
i denne sag. Der er ikke krav om at høre andre end myndighederne; men er der andre
berørte interessentgrupper, kan de også høres. I dette tilfælde har Danmark
Naturfredningsforening også kommenteret på et planudkast til Grøn Blå Rekreativ
Plan.
De berørte myndigheder er den 29. marts 2010 blevet anmodet om et høringssvar,
idet myndighederne er blevet orienteret om, at miljørapporten vil indeholde følgende:
x Konklusioner af Natur-screening af området ved Syddansk Universitet,
HabitatVision Rapportnr: 09-03-2009.
x Vurderinger af påvirkninger af å-systemerne, Killerup Rende og Lindved Å.
x Vurderinger i forhold til fredskovsinteresserne.
x Vurdering i forhold til Habitat-artbeskyttelsen.
Det blev tillige oplyst, at vurderinger af støjbelastning ikke kan foretages på
nuværende planstade; men at der redegøres herfor.
Myndighederne modtog det daværende planudkast til orientering og eventuel
kommentar samt notat fra Odense Kommunes Park og Natur ’Naturudtalelse på
baggrund af naturscreening’, dateret 23. juni 2009.
De centrale myndigheder blev derudover gjort opmærksom på, at der for begge
infrastrukturanlæg skal gennemføres VVM, og at Odense Kommune planlægger at
gennemføre Idéfasen for Munkebjergvejs forlængelse i april-maj måned, mens der
først er ved at blive gennemført forundersøgelser for en letbane. Desuden oplyste vi,
at det var kommunens ønske at kunne vurdere de samlede virkninger på miljøet af
samtlige udviklingsprojekter i området; men at dette ikke var muligt på grund af
tidsforskydningen imellem projekterne.
By- og Landskabsstyrelsen oplyste med mail den 9. april 2010, at styrelsen ingen
bemærkninger havde til sagen.
Statens Miljøcenter Odense sendte med mail den 13. april 2010 bemærkninger på
egne og på Skov- og Naturstyrelsens vegne. Bemærkningerne omfattede
kommentarer til det fremsendte planudkast.

-

4.3 Afgrænsning af miljøvurderingen efter høring
Høringssvarene fra de berørte myndigheder har ikke givet anledning til en yderligere
afgrænsning af miljøvurderingen.

-

Skov- og Naturstyrelsens bemærkninger til planudkastet er indarbejdet i den
foreliggende høringsplan.

4.4 Målsætning for området
Odense Kommune ønsker at udvikle en bæredygtig bydel – i overensstemmelse med
kommunens Planstrategi, Kommuneplan, Miljøpolitik mv.
Heri ligger blandt andet, at områdets grønne strukturer skal styrkes og den
biologiske mangfoldighed skal udbygges. Borgernes adgang til naturen skal
forbedres, herunder gennem rekreativ udbygning af stisystemerne. Det skal sikres, at
regnvand i nye bebyggelser nedsives, forsinkes eller håndteres lokalt – og så vidt
muligt skal overfladevand indgå som rekreativt element i form af søer, vandrender og
lignende. Planen fastlægger principper for håndtering af overskudsjord fra byggeri og
anlæg i området. Desuden skal der lægges vægt på bæredygtig transport i form af
gode forhold for cyklister og bedre kollektiv transport som fx letbane.
Inden for området står man helt konkret over for at skulle sikre, at området forbliver
et landskabeligt og rekreativt attraktivt sted, hvor den fremtidige bydelsudvikling
medvirker til at øge det generelle naturindhold, biodiversitet og oplevelsesværdi.

4.5 Naturscreening
Firmaet HabitatVision har foretaget en kortlægning af de væsentligste naturværdier i
området. Kortlægningen, der er afrapporteret i firmaets Rapportnr: 09-03-2010
’Naturscreening af området ved Syddansk Universitet’, indeholder kortlægning af
beskyttede naturarealer, af udvalgte bilag IV-arter, jf. EU-Habitatdirektivets artikel
12, samt forekomsten af rødlistede- og indikatorarter af svampe, mosser og
karplanter.
Der blev på arealerne fundet 5 arter, der er omfattet af Habitatsdirektivets bilag IV:
- stor vandsalamander, der er fundet i 2 vandhuller
- brun-, dværg-, syd- og vandflagermus, der er observeret flere steder.
Odense Kommune, Park og Natur, har med notat ’Naturudtalelse på baggrund af
naturscreening’ den 23. juni 2009 foretaget en sammenfatning af HabitatVisions
kortlægningsresultater og er på den baggrund kommet med forslag til bevaring og
forbedring af tilstanden af områdets dyre- og planteliv generelt. Disse forslag er
følgende:
-

Overordnet set findes de største naturværdier i de gamle skove omkring SDU
og ned mod Hollufgård. Der foreslås en fortsættelse af hidtidig ekstensiv drift
eller en kombination af selektiv stævningsskov kombineret med urørthed.

-

Udvikling af nyere skove i områdets vestlige del, så de på sigt kan udvikle sig
til gode biotoper. Variation er kodeordet.
Grønne forbindelser bør bevares og udbygges, så de kan fungere som
spredningskorridorer for områdets dyre- og plantearter
Så mange levende hegn som muligt bør bevares. Nærmere bestemte hegn
fremhæves som særligt vigtige på grund af særlig naturværdi, som
spredningskorridor og jagtområder for bl.a. områdets flagermus (disse arter
er, om end relativt almindelige i Danmark, beskyttet på eupæsisk plan, jf.
ovenfor).
Naturpleje i form af græsning anbefales.

Udtalelsen er vedlagt som bilag 2.
Disse overordnede forslag til forbedringer er indarbejdet i den Grønne Blå Rekreative
Plan.

4.6 Vandmiljøet
Jf. Odense Kommunes Miljøpolitik foreslås regnvandet fra de store byggerier - i
stedet for at blive ført i rør - bl.a. anvendt rekreativt i området, inden det udledes til
åerne i området.
Lindved Å er et udpeget Natura 2000 område og er beskyttet efter
Naturbeskyttelseslovens § 3 (selve åen og et større, sammenhængende eng- og
moseområde omkring åen). Derudover er Killerup Rende samt en række mindre
vandhuller beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.
I planen foreslås Kallerup-renden delvist fritlagt, hvis det er muligt.
Lindved Å.
Lindved Å og Odense Å, som Lindved Å munder ud i, er af Miljøministeriet udpeget
som internationalt naturbeskyttelsesområde (Habitatområde nr. 98).
Hvis det på baggrund af en forudgående screening vurderes, at et projekt kan påvirke
et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt – og projektet ønskes
gennemført – skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering, før tilladelse kan
gives. Viser konsekvensvurderingen, at projektet vil skade naturbeskyttelsesområdet,
kan der ikke meddeles tilladelse til det ansøgte, jf. § 7, stk. 2 i habitatbekendtgørelsen
(bekendtgørelse nr. 408 af 01/05/2007).
Dimensionsgivende regn i forhold til naturbeskyttelse
I forbindelse med overslagsmæssige beregninger af regnvandsbassinernes størrelse og
nødvendig forsinkelse af regnvandet før udledning til Lindved Å og Odense Å, er der
benyttet en dimensionsgivende regn på 1 l/s/ha. Odense Kommune, Park og Natur
har med mail 12-03-2010 overslagsmæssigt vurderet, at ved en begrænsning af
udledning af regnvand fra det nye byggeri til Killerup Rende på 1 l/s/ha, vil der ikke
ske en væsentlig hydraulisk påvirkning af habitatområdet. Dermed vil forholdene for
dyr og planter i vandløbet ikke ændres væsentligt. Det forudsættes, at det tilførte
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vand er rent. Overslagsberegninger fra VandCenterSyd understøtter, ifølge Park og
Natur, denne vurdering generelt for området.
Vurderingen er foretaget til brug for overslagsmæssige beregninger af
regnvandsmængder, der skal håndteres fra de store byggerier, og bygger derfor på
flere skønnede forudsætninger. De beskyttelsesmæssige forudsætninger, der er
anvendt i forbindelse med vurderingerne, kan tillige ændre sig i form af nye krav i
lovgivningen, Statens Vand- og Naturplaner el.a.
En endelig vurdering kan derfor først foretages, når der foreligger et konkret projekt.
Et konkret projekt om mulig afledning af regnvand til Lindved Å og Odense Å skal
screenes af Odense Kommunes Park og Natur med henblik på at vurdere eventuelle
skadesvirkninger, jf. notat af 15-12-2009 fra Park og Natur, bl.a. om processen frem
til en udledningstilladelse.
Killerup Rende
Killerup Rende er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. Naturbeskyttelseslovens § 3.
Der kan gives dispensation, hvis det vurderes, at det ansøgte ikke giver nogen
tilstandsændringer, eller at det ansøgte vurderes at være naturforbedrende. Hævet
vandstand (hvis muligt), slyngning og mere ”terrænnært vand” i omgivelserne vil alle
være at betragte som forbedringer.
Odense Kommune er myndighed.
Park og Natur har med mail 12-03-2010 til Tegnestuen SLA, vedlagt notat 07-102009 med en ’Vurdering af sammenbygning af Nyt OUH med SDU i forhold til natur
og myndighed på området’ fastlagt nogle principper for forbedringer i vandløbet og
for sammenbygningen af hensyn til Killerup Rende med omgivende hegn.
Der er i planen fastlagt principper for mulige forbedringer og for beskyttelsen af
Killerup Rende.
Kallerup-renden
I den Grønne Blå Rekreative Plan foreslås Kallerup-renden i den nordlige del af
området, jf. afsnit om ’Princip: Nye vandløb og vandhuller’ delvist fritlagt, hvis det er
muligt.

I den Grønne Blå Rekreative Plan vurderes, at det er en god ide
(landskabsmæssigt/rekreativt) at fritlægge renden, og at det vil være en fin biotop i
forhold til et rørlagt vandløb, dog afhængigt af vandmængde og -dybde. Der er tale
om et privat rørlagt vandløb, hvorfor det er grundejeren, der skal fremme et sådant
projekt.
Såfremt det er praktisk muligt, vil en åbning af Kallerup-renden kræve en tilladelse
efter vandløbsloven. For at der kan gives tilladelse, skal det sikres, at vandløbet kan
benyttes til afledning af vand under hensyntagen til de miljømæssige krav til
vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning. Det betyder bl.a.,
at vandløbsmyndigheden skal indhente udtalelser fra interesserede myndigheder og
VandCenterSyd.
Hvis Kallerup-renden inddrages som en del af det våde element, må det ske på en
måde, der sikrer, at afvandingen fra byggeriet ikke ledes til Lindved Å af hensyn til
habitatområdet, men nedsives.
Vandløbsmyndigheden kan ikke godkende en tilledning til Lindved Å, som vil give en
væsentlig påvirkning af habitatområdet. Mail Park og Natur15-03-2010 til Freja
Ejendomme. Odense Kommune er myndighed.
Øvrigt
Oversvømmelse – Syddansk Universitet/Forsker- og Videnparken
I forbindelse med den kommende udbygning skal der være særlig opmærksomhed på
oversvømmelser omkring Campusvej. Der forekommer allerede oversvømmelser her
i dag.
VandCenterSyd har den 26. marts 2010 foretaget beregninger, der bl.a. viser en
sammenhæng mellem oversvømmelserne og vandstanden i Lindved Å. Øget
vandstand øger risikoen for oversvømmelser på grund af eksisterende utilstrækkelig
afledning, jf mail 08-04-2010.
Oversvømmelsesproblematikken skal vurderes nærmere, når de konkrete
udbygningsprojekter i området kendes, jf. referat af 12. april 2010 fra møde med
bygherrerne, Freja Ejendomme, Syddansk Universitet og Projektorganisationen for
Nyt OUH, om Regnvandshåndtering den 25. marts 2010.

Som det fremgår af planen, er der tale om 2 ledninger, der ligger praktisk talt op ad
hinanden – den ene er VandCenterSyds regnvandsledning, den anden er Kalleruprenden.

Udvidelse af eksisterende regnvandsbasssin ved Ørbækvej

Ifølge foreliggende oplysninger ser Kallerup-renden ud til at være en drænledning,
hvilket indikerer, at det er et rørlagt vandløb, formentlig brugt til private
regnvandstilslutninger fra industriområdet mellem Bjørnemosevej og Landbrugsvej,
jf. Odense Kommune, Industrimiljøs mail 23-02-2010.

Park og Natur sendte med mail 28-01-2010 en foreløbig vurdering vedrørende en
evt. udvidelse, dateret 18. december 2009.

Kallerup-renden er tilsluttet seperat regnvandssystem ved Bilka, og ledes derfra til
regnvandsbassin ved Lindved Å i den nordøstlige del af planområdet.
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Der har været planer om evt. at udvide eksisterende regnvandsbassin ved Ørbækvej
på matr. nr. 4 ab Killerup, Odense Jorder.

Arealet vest og syd for regnvandsbassinet er registreret som §3-eng, og selve
regnvandsbassinet er registreret som §3-vandhul. I henhold til
naturbeskyttelseslovens § 3 er de beskyttede naturtyper beskyttet imod
tilstandsændringer. Kommunen kan dog give dispensation, hvis det vurderes, at det

ansøgte ikke giver nogen ændring eller giver en forbedring af naturtilstanden af det
beskyttede areal.
Arealet er beliggende indenfor åbeskyttelseslinien. En terrænændring som følge af
udvidelse af regnvandsbassinet kræver en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §
16. Der skal foretages en landskabelig vurdering af konsekvensen af det ansøgte.
Park og Natur har besigtiget området og har vurderet, at regnvandsbassinet ikke er
levested for Habitatarter, og at en udvidelse ikke vil forringe forholdene for padder
generelt, jf mail af 13-04-2010.
En udvidelse af regnvandsbassinet kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §
3 og 16. Odense Kommune er myndighed.

4.7 Fredskov
Alle skove i området er fredskov. Skov- og Naturstyrelsen er myndighed efter
Skovloven.
Der har været et tæt samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen i forhold til Region
Syddanmarks og Syddansk Universitets ønske om en fysisk sammenbygning, sikring
af vejadgang til Nyt OUH samt Odense Kommunes planer om en letbane igennem
området via Campusvej.
Skov- og Naturstyrelsens tilkendegivelser vedrørende sammenbygning og
infrastruktur fremgår af mødereferat 05-03-2010 fra møde mellem Skov- og
Naturstyrelsen (SNS) og Odense Kommune den 19. februar 2010.
Sammenbygning af Nyt OUH og SDU gennem Fællesskov
Bl.a. følgende kom frem på nævnte møde: ’Skov- og Naturstyrelsen påpeger at
bevarelse af Fællesskoven som helhed er yderst væsentlig, da denne skov rummer en
meget værdifuld flora, bl.a. 4 orkidéarter.
Der er tale om en meget gammel naturmæssig værdifuld skov, som har kunnet opstå,
fordi der har været skov på samme sted i flere hundrede/tusinder år og fordi
jordbunden har været uforstyrret. Det vil tilsvarende tage flere hundrede år at
genskabe en lignende skovnatur, derfor er skoven meget værdifuld, men også meget
sårbar. Det er vigtigt, at Odense Kommune og bygherrerne er opmærksomme på
denne værdi, jf. bl.a. den gennemførte ’Naturscreening af området ved Syddansk
Universitet’ HabitatVision 09-03-2009.
Korridoren mellem de 2 dele af Fællesskov hen over parkeringspladsen udgør
dermed bredden af det felt, der kan benyttes. SNS kan se, at der er behov for at
kunne integrere de to institutioner. For SNS er det ikke væsentligt, hvor meget, der
placeres i korridoren – letbane, vej, bygninger – det vigtige er, at korridoren ikke
bliver bredere.

Det er også vigtigt, at planerne for byggeri, veje, letbane m.v. koordineres
planlægningsmæssigt, så der ikke først gennemføres en plan for byggeriet, som
skaber bindinger for en transportplanlægning, som så betyder at det ikke er muligt at
lokalisere alle de ønskede funktioner inden for det nuværende p-pladsområde
(korridoren). Koblingspunktet skal således heller ikke på sigt udvides ind i
Fællesskoven!’ …
’SNS mener også, bl.a. af hensyn til flagermusene, at det er vigtigt at fastholde det
levende hegn/resten af det gamle skovbryn langs Killerup Rende. Det er fornuftigt
ikke at gøre den smallere, men gerne bredere. Det er skovbrynene, der er ledelinier
for flagermusene’.
Skov- og Naturstyrelsens tilkendegivelser på mødet vedrørende sammenbygningen
og etablering af veje samt Styrelsens kommentarer til udkast til Grøn Blå Rekreativ
Plan, fremsendt via Statens Miljøcenter Odense 13-04-2010, er indarbejdet i planen.
Ifølge Skov- og Naturstyrelsen vil Fællesskov kunne blive negativt påvirket af
nybyggeri, letbane/vejbyggeri og forbedring af Killerup Rende. Det fremgår derfor af
planen, at der bør være opmærksomhed på ændringer i drænforhold og
grundvandsstanden under og efter anlægsarbejdet, ligesom det anbefales at udarbejde
en driftsplan for eksisterende skove, hvor tiltag til forbedringer af naturtilstanden
vurderes samlet.
Styrelsen udtaler ligeledes, at de gamle skove generelt bør friholdes for egentlig
direkte friluftsmæssig udnyttelse. Styrelsen anbefaler, at der foretages en
myndighedsbehandling efter skovloven af stianlæg i Moseskov og Fællesskov og
opfordrer til, at der inddrages botanisk ekspertise i forhold til en lokalisering af
stisystemerne, hvilket fremgår af planen.
Skovbyggelinier
Skovene er pålagt en skovbyggelinie på 300 m, målt fra skovbrynet, jf.
Naturbeskyttelseslovens § 17.
Det har været vurderet, om parkeringspladsen, syd for SDU, og byggeriet her er
omfattet af en skovbyggelinie.
Odense Kommune, Park og Natur, har vurderet, at den eksisterende parkeringsplads,
syd for SDU, er et lille, ”lukket rum”, i skoven, der kan sidestilles med en lysning.
Derfor betragtes parkeringspladsen som beliggende ”inde” i skoven og ikke mellem
de 2 separate skove. Parkeringspladsen er dermed ikke omfattet af en
skovbyggelinie, som den fremstår nu. Såfremt skovene adskilles af byggeri, vil der
imidlertid ikke være tale om en lysning inde i skoven.
Statens Miljøcenter Odense har med mail 12-05-2010 oplyst, at Miljøcenteret er enig
i Odense Kommunes vurdering af, af det pågældende areal bliver omfattet af
skovbyggelinjen, når der sker en rydning af et bælte ned gennem den eksisterende
skov, hvor parkeringspladsen ligger, hvorved Fællesskov bliver delt i 2.
Miljøcenteret vurderer også, at skovbyggelinjen rundt om det samlede skovareal vil
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have samme omfang som før rydningen, da skovarealet vil betragtes som
hovedsageligt sammenhængende.
Park og Natur har i notat 07-10-2009, sendt med mail 12-03-2010 til Tegnestuen
SLA, foretaget en vurdering af sammenbygningen af Nyt OUH og Universitet, bl.a.
set i forhold til skovbyggelinier og Habitatart-beskyttelsen. På baggrund af
vurderingen fastlægges i notatet nogle principper for bl.a. sammenbygningen,
herunder for afstand mellem bygninger og skovbryn.
Denne afstand fastlægges for at undgå, at skovens højeste træer kan vælte og ramme
bygningerne, eller at disse træer fældes, netop for at undgå, at de skal ramme
bygningerne, hvis de vælter. Afstanden blev fastsat til 20-25 m, svarende til højden af
de højeste træer.
Denne vurdering er blevet forelagt for skovmyndigheden.
Skov- og Naturstyrelsen har med mail 22-04-2010 oplyst, at styrelsen med afsæt i
mange års erfaring med administration af skovloven og de faglige, tilgrænsende
problemstillinger som opstår, hvor anlæg grænser op til fredskov, kan give den
tilbagemelding, at Styrelsen er ’helt enig i de faglige begrundelser for, at det er
hensigtsmæssigt minimum at holde den nævnte bygningsafstand til
fredskovsgrænsen/skovbrynet’.
Afstanden, indenfor hvilken der kan placeres vej/letbane, fjernvarmerør eller anden
infrastruktur, er indarbejdet i den Grønne Blå Rekreative Plan.
Dispensation eller ophævelse af skovbyggelinier
Det fremgår af planen, at en byggeafstand mindre end 300 m fra skovbrynet enten
kræver dispensation efter Naturbeskyttelsesloven, eller at skovbyggelinien
ophæves/reduceres.
Odense Kommune er myndighed for at meddele dispensationer efter lovgivningen,
mens By- og Landskabsstyrelsen/Statens Miljøcenter Odense er myndighed for
ophævelse af skovbyggelinier.
Statens Miljøcenter Odense har i mail 12-05-2010 gjort opmærksom på, at det ved et
evt. ønske om ophævelse af skovbyggelinjen i forbindelse med udbygningsplanerne,
bl.a. vil indgå i Miljøcenterets vurdering, at skovbyggelinjen ikke ophæves, hvis der
ikke er tale om en administrativ lettelse (vores fremhævelse).
Statens Miljøcenter Odense har i mail 17-05-2010 supplerende oplyst følgende om
dispensation henholdsvis ophævelse:
’Det vil være et skøn i den konkrete sag (hvornår der er tale om administrativ
lettelse), men udgangspunktet er, at ophævelsen skal resultere i en samlet
administrativ lettelse for myndighederne, hvor man i én sagsgang erstatter mange
konkrete dispensationer. Der meddeles afslag, hvis der f.eks. er tale om
institutionsbyggeri, hotel, kursuscenter eller lignende eller hvis der er tale om en
lokalplan for få boliger.
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Det er ikke et formål med reglen om den administrative lettelse at undgå muligheden
for, at en konkret dispensation ankes til Naturklagenævnet. Det er lovens
hovedprincip, at fravigelser fra bygge- og beskyttelseslinjer sker ved kommunale
dispensationer, som kan påklages. Miljøcentrets afgørelse om ophævelse af byggeog beskyttelseslinjer efter lovens § 69, stk. 1, kan derimod ikke påklages, jf.
naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 4.
I sager, hvor miljøcentret har kendskab til, at der er stor lokal uenighed om de
ønskede dispensationer/ophævelser, kan ovennævnte forhold om klagemulighederne
føre til, at miljøcentret afslår at ophæve bygge- eller beskyttelseslinjen med henblik på
ikke at fratage de klageberettigede mulighed for at få afprøvet sagen i
Naturklagenævnet’.

4.8 Støj
Der foreligger på nuværende planstade ingen oplysninger om støj i forbindelse med
den kommende udbygning. Region Syddanmark har med mail 16-03-2010 fremsendt
et notat ’Analyse af trafikken ved Odense Universitets Hospital’, indeholdende
trafiktælling fra det eksisterende OUH. Trafiktællingen skal anvendes som
vurderingsgrundlag til planlægning af den fremtidige indretning af infrastrukturen
omkring Nyt OUH.
Støjbelastning generelt fra de fremtidige aktiviteter vil således først kunne vurderes i
forbindelse med den efterfølgende planlægning for de konkrete projekter.
Som tidligere nævnt vil der i forbindelse med den efterfølgende planlægning tillige
være behov for en nærmere undersøgelse af støjbelastning af det Nye OUH fra
nærmere bestemte eksisterende virksomheder, jf. Bilag 1 med Helhedsplanen,
Beskyttelsesinteresser.

4.9 Øvrigt
Kulturhistorie
Odense Bys Museer sendte med mail 14-04-2010 en udtalelse vedrørende området
syd for Syddansk Universitet.
Museerne udpeger middelalderlige strukturer i form af diger og hegn i området som
særligt beskyttelsesværdige. De ældste af disse strukturer markerer ejerlavsgrænsen
mellem landsbyen Killerup og hovedgården Hollufgård samt ejerlavsgrænsen mellem
Hjallese og Hollufgård.
Grænsen mellem Killerup og Hollufgård, dvs. Killerup Rende med omkringliggende
hegn, er tillige den mere end tusind år gamle sognegrænse mellem Frue Sogn og
Fraugde sogn og er således grænsen mellem købstadens jord og bondelandet. Skel af

denne art tillægges overordentlig høj kulturhistorisk værdi, da disse skel ofte går
tilbage til landsbyernes anlæggelse omkring år 1000 eller tidligere.
De nævnte strukturer er lagt ind i den Grønne Blå Rekreative Plan.
Råstofgravning
Der er fundet grusforekomster i den nordlige del af området. Odense Kommune,
Landbrug og Grundvand har med mail 11-03-2010 oplyst, at det ifølge Råstofplanens
retningslinie nr. 4.2.2. fremgår, at eventuelle råstofforekomster så vidt muligt skal
udnyttes, før arealerne beslaglægges. Mailen indeholder derudover kontorets
bemærkninger vedrørende myndighedsforhold, som delvist er indarbejdet i planen.
Jordflytning

-

Det er hensigten, hvis det er muligt, at fritlægge eksisterende vandløb, der i
dag er drænrender, samt etablere større sø- og engområder.
Udviklingen i områdets dyre- og planteliv forventes at gå fremad i mængde
samt i antallet af forskellige arter, idet vådområder giver levesteder for frøer,
padder, fugle og nye plantearter.

5 Miljøvurdering af 0-alternativet
Bliver den Grønne Blå Rekreative Plan ikke til noget, må det forudsættes, at de
mange aktiviteter, som der lægges op til, heller ikke bliver til noget, og at udnyttelsen
af området i stedet for kommer til at nærme sig den nuværende brug, måske med en
mindre udbygning.

Landbrug og Grundvand har med mail 30-03-2010 udtalt diverse vedrørende
myndighedsforhold i forbindelse med flytning af jord fra området. Området er ikke
områdeklassificeret, og der er ingen kortlagte arealer. Det betyder, at jorden i
udgangspunktet kan flyttes og håndteres frit. Eneste undtagelse er jord fra de
offentlige veje. Desuden kan tidligere vandhuller/grøfter evt. være fyldt op med
affald.

Området må derved forventes fortsat at give oplevelsen af at ’være ude på landet
midt i byen’ frem for oplevelsen af at være ’i naturen midt i byen’. Altså vil området
ikke få den bymæssige karakter, som den fremtidige udbygning vil give. Derimod må
de forbedringer, som den Grønne Blå Rekreative Plan lægger op til, heller ikke
forventes at blive gennemført.

Odense Kommune er generelt myndighed, dog ikke for rent jord. Region
Syddanmark er myndighed for at tilføre ren jord til tidligere råstofgrave, som f.eks.
Tarup-Davindeområdet.

6 Overvågning

4.10 Mulige miljøforbedringer

Ifølge lovgivningen skal myndigheden overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger af
planens gennemførelse, herunder for at kunne identificere uforudsete negative
virkninger på et tidligt trin og for at være i stand til at træffe enhver hensigtsmæssig
afhjælpende foranstaltning.

Målet med planen er at sikre den langsigtede udbygning samtidig med, at landskabet
bliver et endnu støre aktiv, end det er i dag. Det er hensigten, at nye tiltag altid
understøtter både biologisk værdi og rekreativ værdi.

Den Grønne Blå Rekreativ Plan vil ikke i sig selv medføre negative virkninger.
Visionerne i planen er derimod at gøre landskabet til et større aktiv, end det er i dag.

Planens forslag til forbedringer for ’det grønne’
-

-

De gamle skove omkring SDU og ned mod Hollufgård: Der foreslås en
fortsættelse af hidtidig ekstensiv drift eller en kombination af selektiv
stævningsskov kombineret med urørthed.
Udvikling af nyere skove i områdets vestlige del, så de på sigt kan udvikle sig
til gode biotoper. Variation er kodeordet.
Grønne forbindelser bør bevares og udbygges, så de kan fungere som
spredningskorridorer for områdets dyre- og plantearter
Så mange levende hegn som muligt bør bevares. Nærmere bestemte hegn
fremhæves som særligt vigtige på grund af særlig naturværdi, som
spredningskorridor og jagtområder for bl.a. områdets flagermus, jf. Bilag 2
Naturudtalelse på baggrund af naturscreening.
Naturpleje i form af græsning.

Formålet med Miljørapporten og dermed den efterfølgende overvågning er at sikre,
at de forundersøgelser, der ligger til grund for planen kan anvendes i det fremtidige
planarbejde og at fremtidige løsninger opfylder de overordnede ambitioner for
områdets udvikling som helhed i forhold til landskabelige kvaliteter, naturindhold og
rekreativ værdi.
Miljørapporten vedlægges derfor som bilag til den endelige Grønne Blå Rekreativ
Plan, da denne plan udgør rammerne for den senere (bindende) planlægning.

Planens forslag til forbedringer for ’det blå’
-

Regnvandet fra de nye bebyggelser anvendes til rekreative og naturmæssige
forbedringer
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Kort A:
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Planområdet med udbygningsmuligheder

Bilag 1:

Helhedsplanen
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Bilag 2: Naturudtalelse på baggrund af naturscreening
By- og Kulturforvaltningen
Odense Slot, Indgang G
Nørregade 36-38
Postboks 730
5100 Odense C

By- Kulturforvaltningen

Natur, Miljø og Trafik
Park og Natur
Odense Slot
Indgang M
Nørregade 36-38
Postboks 740
5000 Odense C
www.odense.dk
Tlf. 66131372
Fax 65919681
E-mail nmt.bkf@odense.dk

Naturudtalelse på baggrund af naturscreening
I forlængelse af vedtagelsen af ”Helhedsplan” for området ved Syddansk
Universitet (SDU), ønskes der fra Odense Kommunes Byplankontor en vurdering af helhedsplanens påvirkning af naturen i området med henblik på det
videre arbejde med lokalplanlægning af nyt OUH, portalområde og udvidelse
af forskerparken.
Vurdering udføres af Odense Kommunes Park og Naturkontor på baggrund
af naturscreening af hele området udført i samarbejde mellem Odense Kommune og det private konsulentfirma, HabitatVision (selvstændig udleveret
rapport). I det efterfølgende gengives screeningsrapportens resultater og afledte vurderinger. Tal angivet i parentes henviser til det konkrete polygonnummer i screenings-rapporten, hvor uddybende beskrivelser af de enkelte
polygoners naturindhold kan aflæses. Oversigtskort m. nummerering (bilag
1) vedlægges denne konsekvensvurdering.
Herværende vurdering fokuserer primært på overholdelse af den gældende
lovgivning (LBK nr. 1042 af 20/10/2008 - naturbeskyttelsesloven samt BEK
nr. 1443 af 11/12/2007 - habitatbekendtgørelsen)
Sekundært er det fra Odense Kommune ønsket, med baggrund i miljøpolitikken, at inddrage nationalt truede arter fra den såkaldte rødliste, samt vurdering af forslag til forbedring af tilstanden for områdets plante- og dyreliv.
Vurdering i forhold til arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV
Hele området er screenet for tilstedeværelse af de arter, der er omfattet af den
generelle beskyttelse, jf. § 11 i habitatbekendtgørelsen. På arealerne ved SDU
er der fundet 5 arter, der er omfattet af den generelle beskyttelse (se endvidere rapport for uddybning):
- Stor vandsalamander er fundet i to vandhuller (8 og 20). Disse vandhuller er ikke omfattet af planer om tilstandsændring, jf. ”Helhedsplanen”.
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-

Brun-, dværg-, syd- og vandflagermus er observeret flere forskellige
steder på SDU området (bilag 2), men det vurderes, at ingen af de
konkrete yngle- og rasteområder beskadiges som følge af helhedsplanens udmøntning i lokalplaner, da ingen skovområder ryddes.

Dermed vurderes det, at helhedsplanen som den foreligger ikke indeholder
foranstaltninger, som vil have væsentlige negative konsekvenser for den økologiske funktionalitet for den fundne art af padde samt 4 arter af flagermus
omfattet af habitatdirektivets bilag IV, ligesom ingen af de 5 arters yngleeller rasteområder vurderes at blive beskadiget eller ødelagt.
Denne vurdering gælder den foreliggende helhedsplan for SDU-området og
efterfølgende lokalplaner, der følger helhedsplanens arealudlæg, herunder
også vinderforslaget fra C.F. Møllers tegnestue for nyt portalområde. Ændrede arealudlæg i endelige lokalplaner og dispensationer fra lokalplaner skal
revurderes i forhold til natur.
Beskyttet natur
Der er ved naturscreeningen fundet ét nyere vandhul (9) som ikke er omfattet
af den vejledende udpegning af beskyttet natur. Dette vandhul vurderes at
være omfattet af beskyttelsen på baggrund af beskrivelse i screeningsrapporten. Desuden er der fundet 4 vandhuller på fredskovspligtige arealer, der også
er omfattet af beskyttelse, jf. skovlovens § 28 (4, 45, 46 og 49) Skov- og Naturstyrelsen er myndighed på fredskovspligtige arealer).
Ét beskyttet vandhul (12) ligger indenfor foreslået byggefelt i helhedsplanen.
Overordnet bør eksisterende beskyttet natur bevares pga. større kontinuitet.
Odense Kommune, Park og Natur kan dog i særlige tilfælde dispensere fra
beskyttelsen hvis det ansøgte har samfundsmæssig betydning og der ikke kan
findes rimelige alternativer. Dispensation sker normalt på vilkår af at der oprettes erstatningsnatur i forholdet 1:2.
En eventuel bygning der fysisk forbinder SDU med nyt OUH over parkeringspladsen midt imellem de to dele af ”Fællesskov (13), kunne potentielt få
konsekvenser i form af tilstandsændring af det beskyttede vandløb ”Killerup
Rende” (25 – vandløbet er pt. ikke vurderet i forhold til naturkvalitet). Park
og Natur vurderer at en sammenbygning skal ske således at Killerup Rende
ikke forringes. Dette kunne overholdes med en faunapassage, som f.eks. en
”flaskehals-løsning”, der indsnævrer og hæver bygningen så den står som en
åben port over renden. Faunapassagen bør udformes således, at der bliver lys
og plads på begge sider af åen og i højden til en tæt, lav bevoksning af skyggende buske. Udformes byggeriet omkring faunapassagen med store glaspartier, vil den foreslåede løsning give gode muligheder for at betragte naturen
indefra sygehusbyggeriet. Alternativt kunne bygningen føres under vandløbet
og det eksisterende levende hegn, der vurderes at være em væsentlig spredningskorridor for arterne i den opdelte ”Fællesskov”, herunder Flagermus.

Forslag til forbedring af tilstanden for områdets dyre- og planteliv
Overordnet er det i skovene tæt omkring SDU (2,3 og 13) samt de gamle
bondeskove ned mod Hollufgård (4 og 41) at de største naturværdier findes i
dag. I disse skove foreslås en fortsættelse af hidtidig ekstensiv drift eller en
kombination af selektiv stævningsskovbrug kombineret med urørthed.
De nyplantede skove i områdets vestlige del (5, 6 og 7) kan på sigt udvikle
sig til gode biotoper, hvis der indledningsvis tyndes kraftigt, skabes lysninger
og gives mulighed for indvandring eller eventuelt indplantning af andre
hjemmehørende arter. Der bør efterlades en del dødt ved i skovbunden efter
tynding og træer med tendens til hulheder og tveger bør bevares. Efterfølgende bør skovene drives med en kombination af stævning, urørthed og lysninger eventuelt med skovgræsning. Variation er kodeordet.
I Helhedsplanen er der foreslået bevaret og udbygget en række grønne forbindelser, der kan fungere som spredningskorridorer for områdets dyre- og
plantearter. Disse bør som minimum bevares. Park og Natur anbefales at bevare så mange af de eksisterende hegn som muligt, da det tager lang tid før en
god naturtilstand opnås i nyetablerede levende hegn. Gamle, brede og varierede levende hegn med store mængder dødt ved er at foretrække.
Specifikt anbefales det at bevare:
Hegn nr. 38, ”Æblestien”. Gammelt hegn med lang kontinuitet. Desuden stor
rekreativ værdi.
Hegn nr. 25, ”Killerup Rende”. Relativ høj naturværdi. Den rørlagte del af
vandløbet bør frilægges og hegnet kan med fordel udvides med et varieret
græsnings- og kratområde på nordsiden. Græsningsområdet kan beriges med
et antal større og mindre padevandhuller til gavn for den store vandsalamander fundet i vandhul 8.
Hegn nr. 47 pga. lang kontinuitet og forbindelsen til ældre skove, hvilket
øger dets værdi som spredningskorridor. Der er bl.a. observeret dværgflagermus, og hegnet vurderes generelt at være en vigtig jagtbiotop for flagermus. Hegnet fungerer desuden som rekreativ forbindelse pga. gangsti på vestsiden. Bemærk at hegnet ligger mellem foreslåede byggefelter.
Hegn nr. 28 (samme begrundelse som hegn nr. 47, dog ingen gangsti)
Hegn nr. 11, 29, 34, 37, 38, 39. Eksisterende hegn med værdi som spredningskorridor og jagtområder for bl.a. flagermus.

Observationer af flagermus i projektområdet d. 20. maj 2009
S = Sydflagermus
D = Dværgflagermus
B = Brunflagermus
V = Vandflagermus

I øvrigt anbefales det at udnytte muligheden for naturpleje i form af græsning
på så mange af de øvrige arealer som muligt. Dette gælder især på eksisterende græsmark med læhegn (23), langs Killerup Rende og med fordel også
langs bevaringsværdige levende hegn som beskrevet ovenfor.
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