
 
For yderligere information og køb af gravsted 
 
Kirkegårdskontoret    Træffetider: 
Falen 40      Mandag - torsdag kl. 9.00 til 15.00 
5000 Odense C     Fredag kl. 9.00 til 12.00 
 
Tlf.: 65 51 27 47     
E-mail: kirkegaardskontoret@odense.dk      
      
Se også kirkegårdenes hjemmeside:    
www.odense.dk/kirkegaarde 

 
 
 
 
 
 
 

Scan koden og find mere information om  
Odense Kommunale Kirkegårde på vores hjemmeside! 

Skovbegravelsespladsen ligger i Kohaveskoven ved Landkildegård. Der er ind-
kørsel fra Niels Bohrs Allé ad Landkildevej. 

Skovbegravelsesplads  

Odense Kommune åbner Danmark første skovbegravelsesplads  

i den kommunalt ejede Kohaveskov. 
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Fredfyldt skovidyl 
Som den første åbner Odense Kommune nu en kommunal skovbegravel-
sesplads i Kohaveskoven. Her har du mulighed for at købe et gravsted 
på den 1 hektar store begravelsesplads mellem skovens store træer - og 
på skovens præmisser. 
 

Skovstykket hvor begravelsespladsen etableres er tilplantet i 1945, men 
der er flere over 100 år gamle ege i skoven. Træerne er fortrinsvis ask, 
ahorn og eg. Underskoven er tæt af unge træer samt forskellige urter og 
græsser.  
 
Skovbegravelsespladsen ligger lige ud til stien i Kohaveskovens sydlige 
del og grænser op til engen syd for skoven, hvor de græssende køer 
fuldender den stemningsfulde idyl på grænsen mellem byen og det åbne 
land. 
 
Begravelsespladsen 
Der udlægges et areal på 1 hektar (100*100 m), med mulighed for på 
sigt at udvide til 3 hektar. Alle kan købe et gravsted på begravelsesplad-
sen. Urnerne placeres rundt om de store træer på arealet. Skovbegra-
velsespladsen er ikke indviet jord! 
 
Af hensyn til skoven og dens naturværdier etableres begravelsespladsen 
som en anonym urnefællesplads. Der er derfor ikke nogen markering af 
begravelsespladsen eller gravstederne. Der er dog opsat et skilt med 
information til dig som besøger begravelsespladsen samt skovens øvrige 
gæster. 
 
Yderligere information 
Har du spørgsmål til begravelsespladsen kan du kontakte Kirkegårds-
kontoret. Spørgsmål om Kohaveskoven kan stilles til Park og Natur, 
Odense Kommune.  

Græsningslandskab ved Landkildevej med Kohaveskoven i baggrunden. 
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Kohaveskoven er en attraktiv, smuk og fredfyldt skov på alle årstider. 

Fakta om skovbegravelsespladsen 

• Rekreativt område på lige fod med den øvrige skov. 
• Ingen fysik markering af gravsteder eller begravelsespladsen. 
• Der må ikke sættes blomster, pynt eller lignede på gravstederne. 
• Kommunalt ejet skov.  
• Park og Natur står for daglig drift og tilsyn med skoven. 
• Begravelsespladsen administreres af Kirkegårdskontoret. 
• En af Odenses seks kommunale kirkegårde. 
• Taget i brug i 2014. 
• Ikke indviet jord. 
 
 
Fakta om gravsteder og urner 

• Gravstederne er anonyme uden fysisk markering. 
• Der er plads til én urne i hvert gravsted. 
• Der kan ikke reserveres gravsted. 
• Der nedsættes kun urner af biologisk nedbrydeligt materiale. 
• Der skal anvendes urner. 
• Urner nedsættes så de er dækket af 50 cm jord. 
• Det er ikke muligt at være med til urnenedsættelsen. 
• Det er ikke muligt at få flyttet / opgravet urnen. 
 
 
 
Bestemmelserne fremgår af den gældende Vedtægt for skovbegravel-
sesplads i Kohaveskoven, der er vedtaget af Odense Byråd og godkendt 
af Ministeriet for Ligestilling og Kirke. 


