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Staurby Skov
her og nu
”Spilleregler”
Sommer 2016 – efterår 2017
UDKAST

I april 2016 har Middelfart Kommune
forpagtet den private skov Staurby Skov
med henblik at skabe en mere publikumsvenlig skov og mere natur.
Byrådet vil bruge 2016 og 2017 på
sammen med borgere og interessenter
at lave en visionær masterplan for skoven. Indtil der foreligger en masterplan
vedtaget af Byrådet i efteråret 2017, skal
der ske en koordinering med og imellem
de forskellige interessenter og brugere.
I denne folder kan I læse spillereglerne for Staurby Skov her og nu. For flere
brugergrupper gælder det, at man kun
må færdes på veje og stier. Kørespor og
dyreveksler betragtes ikke som stier.

Mange forskellige brugere

Vi skal tage hensyn til hinanden i Staurby
Skov. Vi skal lære hinanden at kende og
forstå de forskellige interesser, der er i
skoven.
Nogle har et tæt forhold til skoven og
bruger den stadig - fx skovejer Mette
Brorsen, Strib Idrætsefterskole, skovens
jagtkonsortie og pyntegrøntforpagter.
Derudover cykles, løbes, spadseres, rides
og opleves der i skoven.
Kommunen ønsker dialog med alle interesserede og et særligt udvalg kaldet
STAU med forskellige interessegrupper
er nedsat af Byrådet.

Pas på værdierne i skoven

Der er en lang række unikke værdier i
skoven, som vi skal passe på, når vi
bruger skoven. Kommunen er i gang
med at gennemgå skoven for naturværdier og kulturarv. Ved at kortlægge dette
kan vi bedre arbejde sammen om at
skabe en balance mellem benyttelse og
beskyttelse.
De værdier vi skal tage hensyn til er fx:
•
•
•

Kulturhistorie (diger, fortidsminder
m.m.)
Naturværdier (værdifulde naturområder, særlige arter mm.)
Landskabsæstetik fx mulige udsigtspunkter og helheder.

•

Det er ikke tilladt at færdes og opholde sig i de indhegnede bevoksninger,
rørsumpen i mosen, marker, haver og
gårdspladser. Anvend ikke uden ejers
tilladelse naboarealer til Staurby Skov
som fx marker eller haver.

•

Ophold inden for 150 m fra beboede
bygninger er ikke tilladt.

•

Cykling og anvendelse af 3-hjulede
knallerter for handicappede er kun
tilladt på veje og stier. Nye cykelruter
kan vedtages af byrådet i efteråret
2017.

•

Ridning er tilladt på eksisterende stier.
Kommunen henstiller til, at der ikke
rides i skovbunden før den endelige
kortlægning og Byrådets plan er klar i
efteråret 2017.
Ryttere bedes ride ved siden af eller
i siden af stierne, fordi stierne ellers
ødelægges for gående.

•

Organiserede aktiviteter, erhvervsmæssige arrangementer, sportsarrangementer, herunder orienteringsløb,
organiserede aktiviteter, der afvikles i
nattetimerne, lejrslagning og lignende
kræver tilladelse.
Kontakt Skovfoged Dan Jensen for
mere information.

Færdsel i skoven

Du er meget velkommen i Staurby Skov i
hele døgnet, men der er nogle spilleregler, der skal overholdes:
•

Motorkørsel er kun tilladt på Staurbyskovvej.

•

Færdsel til fods, kælkning og skiløb
er tilladt såvel på skovenes veje og
stier som uden for disse. Hunde skal
holdes i snor.

•

Det er ikke tilladt at passere stengærder, jordvolde og andre hegn, der
afgrænser skoven bortset fra gennem lovlige passager.

