
 

 

 

 

 
 
Vedr. Lundager Skov ved Assens 
 

Med henvisning til høring af 1. december 2020 og afholdte møder 

vedrørende etablering af Lundager Skov ved Assens, fremsender Vestfyns 

Biavlerforening i samarbejde med Danmarks Biavlerforening hermed 

bemærkninger til projektet. 

 

Vi skal indledningsvis udtrykke vores opbakning til projektet, der på en 

god måde bl.a. tilgodeser biodiversitet, grundvandsbeskyttelse og 

aktiviteter for byens borgere. Det er vores vurdering at projektet kan få 

en meget positiv betydning for bier og andre bestøvende insekter. 

 

Valget af træarter virker meget hensigtsmæssigt. For flere bestøvere er 

det endvidere positivt, at der fastholdes grupper af småbladet lind og 

ægte kastanie. Det er endvidere vores anbefaling at overveje tilføjelse af 

skovabild, der ligeledes kan udgøre et godt fødegrundlag for insekter og 

andre dyr. 

 

I beskrivelsen af projektet fremgår det, at lysåbne arealer skal behandles 

så græs fremmes. Her anbefaler vi at man gennem krav i 

forpagtningsaftalen sikrer en størst mulig diversitet i plantevæksten. 

Dette giver grobund for mange urter til gavn for insektlivet. I 

forpagtningsaftaler bør der endvidere indskrives forbud mod gødskning og 

sprøjtning af de bortforpagtede arealer. 

 

I kombination med brombær i nogle skovbryn, bør nogle steder også 

overvejes vedbend, for derved at skabe flere sent blomstrende arter. 

 

For at sikre insekternes livscyklus, bør der generelt sikres en kombination 

af forskellige elementer. Det være sig bar jord, stenbunker, gamle træer 

og stubbe, hvilket efterlader gode redemuligheder til enlige bier og 

humlebier. 

 

Endelig vil vi opfordre til, at det overvejes, om det eksisterende hegn fra 

Lundager over mod Brahesborg kan udvides med yderligere et par rækker 
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træer og et skovbryn, for derved at medvirke til at skabe en endnu bedre 

økologisk korridor i landskabet. Vi er opmærksomme på, at dette ikke er 

en del af høringen. 

 

Såfremt der måtte være yderligere spørgsmål, står vi naturligvis til 

rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen  Med venlig hilsen 

Danmarks Biavlerforening Vesttfyns Biavlerforening 

 

 

 

Arne T. Henriksen  Ole Grønbæk 
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