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Middelfart Kommune har overtaget Staurby Skov i 
2016. Skoven er en tidligere produktionsskov, der nu 
skal omdannes til en bynær rekreativ skov, hvor der 
også er plads til naturen. Staurby Skov Udvalget har 
lavet en såkaldt masterplan med forslag til udvikling 
af Staurby Skov. På kortet ovenfor ses de tiltag, der 

er foreslået gennemført i skoven af udvalget. Det er 
både adgange til skoven, ruter og forskellige facilite-
ter, oplevelser og opholdspladser. Tiltagene er place-
ret efter stor hensyntagen til skovens naturværdier, 
landskab og kulturarv. 

STAURBY SKOV PIXIUDGAVE 
- DEN KORTE VERSION AF MASTERPLANEN
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Staurby Skov er for alle – også naturen
Beskyttelse og udvikling af naturens mangfoldighed 
er netop afsættet for skovens benyttelse; motion, 
leg, undervisning, samvær mm. - og ikke mindst at 
opleve skovens dybe, stille ro.

Når skoven er for alle, er det også vigtigt, at alle  
tager hensyn til hinanden. Det gælder også på tværs 
af brugergrupperne. Vi vil hilse pænt og sørge for at 
give plads til, at vi alle kan være her. 

Zonering i skoven

Olivengrøn: Fodgængere og løbere
Orange: Mountainbike
Limegrøn: Hundeskov

I Staurby Skov skal der være plads til:
• At nyde skovens fred og ro
• Kulturhistorien
• Et aktiv og alsidigt friluftsliv
• Naturen i mange afskygninger
• At tage hensyn til hinanden
• Beskyttelse af vandet
• Mennesker i alle aldre og situationer
• Mange forskellige naturoplevelser
• Naturnær skovdrift
• Leg og læring
• At finde sikkert til og fra skoven
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Lilla: Ryttere
Rød: Urørt skov, ro
Hjertet: : Skovens centrale mødested



Familiepladsen bliver skovens samlingspunkt, hvor 
familier, skoler, foreninger, kursister og andre skov-
gæster kan mødes, lege, spise og slappe af. 

Her ønsker vi fx at lave et picnicområde, toilet, borde 
og bænke, madpakkehus, naturlegeplads med hæn-
gekøjer!

Nær familiepladsen laves en stor parkeringsplads 
med toiletfaciliteter. 

FAMILIEPLADSEN 

5



På Russeltang ligger en flot lysning omgivet af store 
træer. Fra vandværksvejen vil en sti føre ind til lysnin-
gen på Russeltang, hvor der er en fredfyldt og magisk 
stemning – det er skovens riddersal. For enden af 

Russeltang står enkelte store grantræer, hvor der kan 
laves trædæk i forskellige højder. Trædækkene kan 
forbindes f.eks. af hængebroer. Fra trædækkene kan 
en sti føre skovgæsterne videre ud i den urørte skov.

RUSSELTANG 
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Den gamle vandværksbygning kan være egnet som 
skovens formidlings- og samlingshus. Såfremt Mid-
delfart Kommune kan overtage den gamle bygning, 
kan den renoveres og indrettes med undervisnings- 

og mødelokale, udstilling, handicapvenligt toilet mm. 
Der laves naturlige rum omkring bygningen med bord-
bænkesæt, bålplads eller andet, hvor mindre grupper 
besøgende kan slå sig ned, hygge og lege. 

SKOVVÆRKET 

I skoven kan der også være plads til, at de firbenede 
kan slå sig løs i en hundeskov på ca. 5 hektar. 
Hundeskoven får egen parkeringsplads fra Strib Lan-
devej, og der bliver flere indgange. I hundeskoven  
ønsker vi at anlægge handicapvenlige stier, bordbæn-

kesæt, hvalpegård, hundefitness/-legeplads mm. 
For hundeforeningerne skal der også være mulighed 
for at træne hunde i indhegningen efter faste aftaler 
med kommunen. 

HUNDESKOV 
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Lysskoven kan blive Staurby Skovs ikon og pejlemær-
ke og et fyrtårn for Middelfart Kommune. Lysskoven 
er en lysinstallation, der skal symbolisere skovens 
stammer, der rejser sig på de stejle skråninger. 

Lysskoven vil blive drevet med grøn energi, så det 
passer ind i Middelfart Kommunes grønne profil. Der 
bør tages hensyn til at skabe installationen, så den 
ikke virker forstyrrende for naturen eller naboerne.

LYSSKOVEN 
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Skoven ønsker vi fremadrettet at forvalte ud fra prin-
cipperne i naturnær skovdrift. Her sker skovdriften i 
balance med naturen, hvor naturen bevares og ud-
vikles samtidig med, at der produceres træ i skoven. 
Som et eksempel på dette bør flere træer få lov til at 
stå til naturligt forfald. 

Driftsformen giver en mere blandet skov med flere 
levesteder for forskellige planter og dyr, og den vil 
være mere stabil over for klimaforandringer. Den urør-
te skov vil fortsat forblive urørt.

Af skovudviklingskortet er det foreslået, hvordan sko-
vens træartssammensætning kan se ud i fremtiden. 
Det vil nogle steder tage flere trægenerationer at 
opnå det ønskede skovbillede. 

NATURNÆR SKOVDRIFT 
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Staurby Skov rummer store naturværdier, men på 
nogle arealer er naturværdierne i stærk tilbagegang 
eller helt forsvundet. Der er behov for en gennem- 
gribende vedvarende pleje, hvis naturværdierne fort-
sat skal bevares og endda forøges. 
For at opnå så høj en biodiversitet som muligt, kan 
der gennemføres flere forskellige slags pleje med for-
skellige formål. 

Naturpleje i Staurby Skov

Høslet på udvalgte enge og i lysninger
Etablering af en sommerfugleeng
Hegning og afgræsning af engen Oxendal
Udvidelse af den urørte skov
Pleje af ekstremrigkær
Pleje af fredede orkideer og sjældne planter
Stævning af hasselkrat
Bevarelse og fritstilling af gamle karakterfulde 
træer
Pleje af vandhuller og vandløb
Bekæmpelse af uønskede arter
Pleje af gravhøje og jorddiger
Forbedring af ynglemuligheder for fugle

Borgerinddragelse
Gennem udviklingsfasen vil der blive en konstant lø-
bende information til og dialog med borgere, bruger-
grupper mm. Det vil både være for at oplyse om de 
tilbud, der udvikles i skoven. Samtidig vil det være for 
at sikre, at borgerne passer på skoven. Informationen 
kan ske gennem hjemmeside, skilte i skoven, foldere, 
facebook, aviser og via samarbejder med fx konferen-
cecentre, naturvejledere og børnehaver/skoler. 

Samtidig vil den tætte dialog med naboerne fortsæt-
te. Herudover vil der være mulighed for, at foreninger 
og borgere kan samarbejde med kommunen om ud-
viklingen af de forskellige anlæg og efterfølgende del-
tage i løbende vedligehold og evalueringer af skoven.

Læs mere om udviklingen af skoven
Vil du gerne vide mere om udviklingen i Staurby Skov, 
kan du læse masterplanen på www.staurbyskov.dk.

NATURPLEJE 
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