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Natursti Ringe-Korinth: Naboinformationsbrev 4      
 
Hermed følger orientering om igangværende og nært forestående aktivite-
ter.  
 
Naboforhold 
Vi begynder af få flere henvendelse fra naboer om konkrete forhold. Nogle 
henvendelser kan vi besvare straks, andre situationer er nye og vi har be-
hov for at undersøge sagen nærmere inden, vi kan give et svar.  
 
Vi vil gerne mødes med naboer, som har konkrete forhold der ønskes drøf-
tet. Hvis du ønsker et møde, skal du returnere vedlagte blanket i udfyldt 
stand til Naturstyrelsen Fyn med papirpost eller som en scannet og mailet 
post. Vi vil komme rundt til alle, der ønsker et møde, i løbet af sommeren. 
Desuden vil vi ud fra jeres ønsker om mødeemner, vurdere om mødet skal 
være med Naturstyrelsen og/eller Faaborg-Midtfyn kommune. Blanketten 
skal være os i hænde senest 6. maj.  
 
Skelfastlæggelse ved landinspektører 
Den indledende opmåling og afmærkning af baneskellet færdiggøres i den-
ne uge. På langt størstedelen af strækningen er skellet fastlagt på baggrund 
af gamle banehegn eller anden markering på stedet af grænsen mod ba-
nen. Det kan konstateres, at den nuværende brugsgrænse helt overvejende 
svarer til det gamle baneskel, og at der kun få steder er sket privat brug af 
banearealer.  
 
Afmærkningen af skellet er sket ved markering af gamle hegnspæle med 
maling, fremfundne gamle jern- eller beton skelpæle, samt nye skelpæle 
markeret med en træpæl med rød top. Enkelte steder kan beregning af ba-
nemålingen resultere i en justering af skellet, men dette forventes at blive 
undtagelsen og vil blive oplyst til den enkelte nabo. 
 
Alle naboer til banen vil inden længe modtage en skrivelse fra landinspektø-
ren med enten en orientering om afmærkningen af skellet med frist til at 
komme med bemærkninger, eller en anmodning om en skriftlig accept af 
skellet mod banen. Skrivelsen afhænger af situationen det pågældende 
sted. 
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Af hensyn til sagens omfang og gennemførelse vil vi gerne anmode nabo-
erne til banen om at reagere så hurtigt som muligt på skrivelsen fra landin-
spektøren. 
 
Tilgængelighed og naturpleje 
Vi har nu fået ryddet jernbanetraceet i 4,5 m bredde, så det er muligt at fær-
des på strækningen forbindelse med kommende arbejder. Den planlagte 
naturpleje af udvalgte sidearealer er udskudt til efter Sankt Hans, hvor det 
vurderes at give den største effekt.  
 
Fjernelse af skinne og sveller 
Naturstyrelsen går nu i gang med at fjerne skinner og sveller på jernbane-
strækningen. Derfor vil der i den kommende tid være en del færdsel af ma-
skiner på strækningen. Arbejdet gennemføres af firmaet Kabell A/S. Ar-
bejdsområdet, hvor der fjerens skinner og sveller, er en arbejdsplads, mens 
arbejdet står på. Af sikkerhedsmæssige hensyn vil arbejdsområdet være 
afspærret/skiltet med ”Adgang forbudt for uvedkommende på byggeplad-
sen”. Skiltningen følger arbejdsområdet i takt med fremdriften. Vi anmoder 
om, at skiltningen respekteres.  
 
Der er i begrænset omfang behov for at låne private arealer til omlastnings-
pladser for skinner og sveller eller benyttelse af private veje til arbejdsmæs-
sig kørsel. Kabell vil i den forbindelse kontakte de enkelte naboer for indgå-
else af aftaler.  
 
Ved stationsarealerne vil skinner og sveller flere steder blive liggende for at 
bevare jernbanens kulturmiljø. På Korinth station bliver alle skinner liggen-
de, da Syd Fyenske Veteranjernbaner benytter disse i forbindelse med de-
res veterantogskørsel. Ved Højrup station bevares skinnerne foran stati-
onsbygningen. Syd Fyenske Veteranjernbane har fra Højrup station fået 2 
sporskifter og mellemliggende spor, som foreningen kan bruge til et remise-
areal ved Pejrup. På Espe station bevares alle skinnerne.  
 
Overkørslerne ved private fællesveje og markoverkørsler forbliver som de 
er.  
 
Skinner og sveller på strækningen Rudmevej til Højrup station fjernes først. 
Herefter følger strækningen fra Højrup station og til Korinth station. Fjernel-
se af skinner og sveller på den sidste strækning fra Rudmevej til Ringe for-
ventes afsluttet ultimo juni.  
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Naboinformationsbrev på mail 
Fremover vil vi gerne maile informationsbrevet til så mange som muligt. 
Hvis du er interesseret i at få brevet på mail, så sende en mail til 
abo@nst.dk med følgende oplysninger: 
 
Overskrift: Naboinformationsbrev på mail 
Tekst: Oplys det navn og adresse, som fremgår af naboinformationsbrevet, 
samt den mailadresse, som vi skal sende naboinformationsbrevet til.  
 
 
Har I spørgsmål til projektet generelt, er I velkomne til at kontakte mig på 
telefon eller mail.  
 
 
Med venlig hilsen 

 
Anni Borup  
Projektleder, forstfuldmægtig 
72543543  
abo@nst.dk  
 
Få flere informationer om projektet på hjemmesiden:  
www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Fyn/NaturstienRingeKorinth/ 
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Blanket:  
Ja tak, jeg vil gerne have møde med Naturstyrelsen Fyn og Faa-
borg-Midtfyn kommune om forhold af betydning for min ejendom 
 
 
Navn: Espe Turist DK aps 
 
Adresse:Kastanievej 
 
Postnummer:5750 Ringe 
 
Telefonnummer (dagtimer): 
 
Mobilnummer:  
 
E- mail: 
 
Foretrukket mødetidspunkt mellem 8.00-16.00: 
(I begrænset omfang vil der være mulighed for møder efter 16.00) 
 
 
Emner, som ønskes drøftet: 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Blanketten sendes til: Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Faa-
borg eller mailes abo@nst.dk. 
 


