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Niels Peter Vestergaard fra Strandmølleskolen var også med til at plante træer i Lundagerskoven. Her ses han ved et træ, som han var med til
at plante sammen med sin mor sidste år. Foto: Søren Plovgaard

ONSDAG 1. JUNI 2022

Assens Kommunes naturvejleder Christian Heller fortæller eleverne om
de forskellige træer i Lundagerskoven. Bag ved Christian Heller er det
Anni Borup fra Naturstyrelsen. - Jeg har set frem til, at vi nu får plantet
de sidste træer i skoven, og at vi gør det sammen med børn fra de lokale skoler. Skoven er i allerhøjeste grad deres skov, som de gennem et
langt liv kan følge og få glæde af. Det er også vores håb, at skolerne
med tiden vil bruge skoven til undervisning og udendørs aktiviteter,
sagde Anni Borup. Foto: Søren Plovgaard

Elever og personale fra Pilehaveskolen i Assens står klar til at plante
deres træer. Foto: Søren Plovgaard

100 elever var med til at plante 100.000 træer
Naturstyrelsen, der driver den nye
folkeskov i Lundager, håber at skolerne vil
være flittige til at benytte skoven til
undervisning. Tirsdag var elever inviteret
med til at plante træer i skoven.
Søren Plovgaard

sp@fynskemedier.dk

LUNDAGER: Tæt ved 100 elever
fra Peter Willemoesskolen,
Strandmølleskolen og Pilehaveskolen i Assens hjalp tirsdag formiddag til med at
plante nogle af de sidste knap
100.000 træer og buske i Lundager Folkeskov.
Det var en plantemaskine,
der gjorde det største arbejde
med plantningen, men eleverne fik også jord under neglene og frisk luft i kinderne.
- Vi synes det er godt, at
børnene også får en oplevelse af, at de bidrager til den
nye skov i Lundager. Det skal
se, at skoven findes, og så må
de gerne tage deres far og
mor med herud eller måske
gå en tur med hunden i
hundeskoven, fortæller Anni
Borup, der er forstfuldmægtig
i Naturstyrelsen og projektleder på Lundagerskoven.
I foråret 2021 blev det meste af den sydlige del af skoven plantet til. I denne uge
var turen kommet til den

nordlige del af skoven og de
sidste arealer i den sydlige
del.
De næsten 95.000 træer og
buske er doneret via skovrejsnings-ngo'en Growing Trees
Network. Lundager Skov er
således en af de mange såkaldte folkeskove, som vokser frem i landet takket være
private virksomheder og borgeres donation af træer til
Growing Trees Network, der
formidler træerne videre til
skovrejsning. Træerne til Lundagerskoven ved Assens er
doneret af blandt Tommerup
Heilskov, Kiilto, Sunset Boulevard samt enkelte lokale
borgere.

Niels Peter havde prøvet
det før

Niels Peter Vestergaard var
en af de mange elever, der var
i sving med spaden tirsdag
formiddag. Han er ni år, går i
5b på Strandmølleskolen i
Assens og bor mindre end
200 meter fra Lundager Folkeskov.
- Jeg har før prøvet at plante nogle træer i skoven. Det
var sidste år sammen med

Lundager Skov etableres i et samarbejde mellem Assens Kommune, Assens Forsyning og Naturstyrelsen. Assens Kommune har finansieret et
madpakkehuse og en hundeskov på området. Foto: Søren Plovgaard

Næsten 100 elever fra tre skoler i Assens hjalp til med at plante de sidste træer i Folkeskoven i Lundager lidt uden for Assens.

min mor, fortalte Niels Peter
Vestergaard.
Lundager Skov er på 50

hektar - svarende til 100 fodboldbaner. Den er blandt andet etableret for at beskytte

Elever fra Pilehaveskolen, Peter Willemoesskolen og Strandmølleskolen
i Assens hjalp tirsdag til med at plante træer i den nye skov i Lundager.
Foto: Søren Plovgaard

grundvandet, som bidrager
til drikkevandsforsyningen i
Assens. Desuden skal skoven

give borgerne bedre mulighed for et rekreativt friluftsliv
i skoven.

Elever fra Pilehaveskolen, Peter Willemoesskolen og Strandmølleskolen
i Assens hjalp tirsdag til med at plante træer i den nye skov i Lundager.
Foto: Søren Plovgaard

