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INDLEDNING 
 
Skov- og Naturstyrelsen har i samarbejde med Faaborg-Midtfyn kommune igangsat 
et projekt med etablering af en natursti på den nedlagte jernbanestrækning fra 
Ringe til Korinth. Som led i forundersøgelserne har Amphi Consult fået til opgave at 
kortlægge naturinteresser på den nedlagte jernbanestrækning. Kortlægningen er 
gennemført i sommeren 2009. I denne rapport præsenteres resultaterne af 
undersøgelsen. Rapporten kommer desuden med forslag til, hvordan naturstien kan 
anlægges, så potentielt levested for bilag 4 arter opretholdes, samt forslag til 
hvordan der evt. kan foretages yderligere naturgenopretning langs den nedlagte 
jernbane.  
 
 
Jernbanestrækningen Ringe-Faaborg blev taget i brug i 1882 og var herefter i drift 
med gods- og passagertransport frem til 1962. Fra 1962 blev strækningen alene 
brugt til godstransport. Efter 1988 var det kun strækningen Ringe-Korinth der i 
begrænset omfang blev brugt til godstransport. I begrænset omfang er strækningen 
Ringe-Korinth benyttet til veterantogskørsel.Al togtransport ophørte før 2000 af 
sikkerhedsmæssige hensyn.  
 
Jernbanestrækningen er et kunstigt/menneskeskabt anlæg, som er etableret dels 
ved påfyldning af materiale og dels ved gennemgravninger i terrænet. Herefter er 
der påfyldt sten, som underlag for skinner og sveller. På store dele af strækningen er 
der grøfter langs traceet. Mens jernbanen var i aktiv brug blev der foretaget 
regelmæssig vedligeholdelse af skinner og sidearealer, f.eks. ved sprøjtning mod 
ukrudt, slåning/nedskæring af buske og oprensning af grøfter. Efterfølgende har 
vedligeholdelsen været sporadisk og for flere år siden sandsynligvis helt ophørt med 
den konsekvens, at strækningen incl. grøfterne langsomt er ved at gro til.   
 
Naturstien anlægges ved, at skinner og sveller fjernes og erstattes med en natursti, 
som består af en ca. 1½ m bred asfalteret cykel- og gangsti, samt et ca. 1 m bredt 
grusspor til ridning. Sidearealerne berøres meget begrænset af anlægget, men 
indgår i et vist omfang i den efterfølgende drift, f.eks. ved slåning på arealerne 
nærmest naturstien.    
 
  
MÅL, AREAL OG METODER 
 
Formålet med rapporten er at få kortlagt naturinteresser på den nedlagte 
jernbanestrækning Ringe-Korinth, således at der i forbindelse med anlæg og drift 
kan tages nødvendigt hensyn til eventuel beskyttet natur på strækningen. Med 
udgangspunkt i at der er tale om et kunstigt, menneskeskabt anlæg, der på visse 
strækninger er opbygget af grus og sten, er kortlægningen målrettet følgende 
naturinteresser:  
 

• Registrering og kortlægning af forekomst af markfirben 
• Registrering og kortlægning af evt. øvrige forekommende bilag IV arter af 

padder og krybdyr 
• Registrering af evt. forekomst af hugorm 
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• Registrering af botanisk interessante områder: områder med relativ åben 
vegetation med forekomst af lavt voksende og nøjsomme plantearter (bl.a. 
med henblik på at få kortlagt eventuel forekomst af rødlistede og/eller fredede 
arter samt bilag IV arter).  

 
 
Den nedlagte jernbane strækker sig femten kilometer fra Ringe i nordøst til Korinth i 
sydvest (figur 1). Efter nedlæggelse af jernbanen har den ligget ubenyttet hen uden 
synlige tegn på egentlig arealdrift i flere årtier. Skinner og sveller ligger fortsat på 
strækningen. Sporet er mange steder under tilgroning med en vegetation af græs og 
højtvoksende urter på jernbanesporet og sidarealerne. Træer og buske er også 
under indvandring. Mellem skinnerne er der på hele strækningen et smalt 
trampespor i op til ½ m´s bredde, der fremstår med blottet jord eller meget kort 
vegetation. Det samlede jernbanetrace varierer i bredde med op til en bredde på ca. 
14 m, typisk hvor banen løber på en kunstig anlagt vold eller er gravet gennem 
terrænet. Jernbanetraceet omgives hovedsageligt af marker, men enkelte steder 
også af skov og overdrev. Nogle få vandløb, veje og stier krydser eller går under 
jernbanen. 
 
I juli 2009 blev jernbanen undersøgt for tilstedeværelse af sjældne og beskyttede 
populationer af padder, krybdyr samt mulige levesteder og botanisk interessante 
områder. Mulige forbedringer af de umiddelbare omgivelser, især potentielt tørt 
levested for arter som f.eks. markfirben, blev noteret. De mest egnede levesteder 
blev besøgt igen for at registrere arter i området.  
 
 

 
Tabel 1. Metoder 
 

Periode Undersøgelse 
 

Juli 2009 Visuel registrering af krybdyr (markfirben) og padder 
August 2009 Visuel registrering af krybdyr (markfirben) og padder 
September, 

oktober 2009 
Visuel registrering af krybdyr (markfirben unger) og padder 

 
 
De visuelle registreringer af krybdyr foregik på solrige ikke alt for varme dage. 
Sådanne dage er også gode for registrering af springfrø. 
 
Attraktive levesteder for lavtvoksende planter og varmeelskende dyr langs jernbanen 
blev dokumenteret med billeder. 

Undersøgelsens registreringer er foretaget på selve jernbanen, dvs. sporet med 
skinner og sveller inklusiv 0,5 m sideareal fra svellekanten. Dette areal er i rapporten 
benævnt ”KJ”. Desuden er der registreret en strækning på hver side af jernbanen i 
afstanden 0,5 m til 5 m. Dette areal er i rapporten benævnt ”KJ5”. 
(Planteregistreringen er nogle steder udført med større afstand til sporet.)   
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Hver strækning af jernbanen med forskellige typer af levesteder blev registreret i 
forhold til stedets kvalitet som ”tørt levested ” for krybdyr: 

1. Velegnet tørt levested (billede 8 og 10) 
Tilstedeværelse af soleksponerede åbne områder med rige myre- og 
sommerfuglesamfund og næringsfattig jord. 

2. Marginalt levested (billede 8, rabatter) 
Tørt, bevokset areal uden åbne områder med færre arter tilknyttet 
næringsfattig jord, enten soleksponeret eller skygget af buske eller træer. 

3. Intet levested (billede 9) 
Bevokset med buske som f.eks. brombær, træer eller invasive planter eller 
byområder. 
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Figur 1. Oversigt over den undersøgte jernbanestrækning fra Ringe til Korinth (sort linie), juli 2009. 
(Grundkort: www.kort/danmark/arealinformation, juli 2009).  
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RESULTATER OG VURDERINGER 

Tørt levested 
Figur 2 giver en oversigt over de kortlagte tørre levesteder. Næsten hele 
jernbanesporet (KJ) har sparsom vegetation med nøjsomme og lavtvoksende 
plantearter, hvilket er værdifuldt for dyr, der foretrækker næringsfattige forhold. På 
de tilgrænsende fem meter sideareal (KJ5) er der lavere forekomst af nøjsomme og 
lavtvoksende plantearter. Ud fra kategoriseringen af arealets egnethed som levested 
(kategori 1-3) er sidearealerne for det meste af lavere kvalitet. Jernbanestrækningen 
har sandsynligvis haft den højeste andel af tørt og lysåbent levested, mens 
jernbanen endnu var i drift, og der blev foretaget en regelmæssig vedligeholdelse. 
Konsekvensen af jernbanendriftens ophør har været en langsom tilgroning med mere 
næringskrævende og højtvoksende arter, herunder træer og buske. Naturstiprojektet 
giver mulighed for pleje af sidearealerne.   
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Figur 2. Lokalisering af velegnet rasteområder som levested for markfirben men hvor 
æglægningssteder (ynglesteder) mangler langs jernbanen (markeret gult). Disse gult markerede 
områder kan med fordel plejes for at tilgodese krybdyr, insekter og vegetation der kræver varme og 
sol. 
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Krybdyr 

Der blev ikke set markfirben på strækningen. Undersøgelse er jf. tabel 1 gennemført 
i perioden juli-oktober og under velegnede vejrforhold, dvs. i det tidsrum hvor 
eventuelt forekomst af arten vil kunne påvises. Når der ikke har kunnet påvises 
markfirben, vurderes baggrunden at være fraværet af  lokaliteter til lægning og 
udvikling af æg og generelt har syd- og østvendte skråninger alt for høj og tæt 
græsvegetation til optimal æglægning. 
 
På flere strækninger langs den nedlagte jernbane fandtes  potentielle rasteområder 
som levesteder (se figur 2, gule markeringer langs jernbanen). På tre steder og i alt 
på 2 af disse strækninger observeredes det mere almindelige skovfirben som er 
fredet.  Skovfirben oberserves på strækningen vest for Espe og umiddelbart syd for 
Nybøllegård. Desuden øst for Espe, på hver side af Rudmevejs krydsning af 
jernbanen, sålededes ca 20 m vest for krydsningen og 50 m øst for krydsningen.  
 
Hugorm blev ikke obervervet på strækningen. 
 
Skov- og Naturstyrelsen er af en borger gjort opmærksom på forekomst af 
markfirben på jernbanen. Denne oplysning er ikke verificeret ved hjælp af fotos eller 
kort. Selv om undersøgelsen ikke har påvist markfirben, kan det ikke afvises, at 
jernbanen benyttes som spredningskorridor og i marginalt omfang som levested. Det 
kan konkluderes, at jernbanen ikke udgør  et kerneområde for markfirben, men dog 
har stort potentiale som fremtidig spredningskorridor såfremt æglægningssteder 
anlægges. Der findes levende hegn og andre korridorer mellem jernbanen og Espe 
skov/Tumlepark. 
 
Der er forekomst af en stor population af markfirben nogle få hundrede meter nord 
for jernbanen ved Espe, bl.a. i Espe skov og Espe Tumlepark, der er en tidligere 
råstofgrav (se figur 3). I forbindelse med anlæg af naturstien vil en aktiv indsats for 
at forbedre områdets egnethed som levested for markfirben kunne forbedre 
overlevelsesmuligheden for en eventuel forekomst af arten på selve strækningen, 
ligesom strækningen vil kunne få en funktion som spredningskorridor for markfirben.  
 

 
 
Billede 1. Muligt  levested for markfirben i dag, hvor traceet er under 
tilgroning. Indtil for fem år siden bestod store dele af den nedlagte 
jernbane af disse soleksponerede områder med masser af 
æglægningsmuligheder, men nu er næsten hele strækningen 
overgroet, da der ikke er foretaget vedligeholdelse efter 
jernbanedriftens ophør. 

 
 
 
Padder 
 
Der blev ikke påvist padder på jernbanestrækningen, jf. tabel 2 i afsnittet Forslag til 
naturforbedringer langs jernbanen. (Bør stå hvis det er sådan det forholder sig:  
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Undersøgelse er jf. tabel 1 gennemført i perioden juli-oktober, dvs. i det tidsrum hvor 
eventuelt forekomst af arterne vil kunne påvises.) 
I området omkring jernbanen fra Ringe til Korinth forekommer alle de 7 ynglende 
paddearter, der er kendt fra denne del af Fyn. 
 
Sjældne og beskyttede paddearter som strandtudse, springfrø og stor 
vandsalamander (Bilag IV padderarter) findes nogle få hundrede meter nord for 
jernbanen ved Espe i de gamle grusgrave, bl.a. i Espe Tumlepark (tidligere 
råstofgrav), hvor der i forbindelse med etablering af motorvejen til Svendborg blev 
lavet erstatningsvandhul for strandtudse.  
 
I Espe grusgrave er adskillige ynglesteder for alle 3 bilag IV paddearter. Det 
vurderes, at jernbanen sandsynligvis benyttes  af individer af springfrø og stor 
vandsalamander fra populationerne, men populationerne som sådan er ikke 
afhængige af levesteder på eller langs jernbanen. 
 

Karakteristiske tørbundsplanter 

I forbindelse med registreringen og vurderingen af tørre levesteder blev der noteret 
nogle vigtige planter som ofte findes i markfirben levesteder og som er også  som er  
nøjsomme og lavtvoksende planter i jernbanetraceet. Forekomst af disse planter var 
primært knyttet til jernbanesporet inklusiv skinner og sveller, da de er knyttet til 
åbne soleksponerede levesteder. 

 Af typiske tørbundsplanter kan nævnes: 
• Blåhat (urt, se foto) 
• Harekløver (urt) 
• Merian (urt) 
• Timian (urt) 

 
 
 
Billede 4. Blåhat er en vigtig nektarproducent, og der findes en art af 
bier,  som er helt knyttet til denne urt.  
 

 

Ingen af de registrerede arter er fredede eller rødlistede.  

På figur 2 er de mest værdifulde og sårbare områder markeret med gule linjer. Det 
er i tilknytning til disse områder, der er størst potentiale for forbedring af muligt 
levested.  
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KONKLUSION FOR MINIMUMSTILTAG FOR AT IMØDEKOMME EU 
HABITATDIREKTIVET OG ANDEN LOVGIVNING 

Jernbanen er kortlagt bl.a. med henblik på at påvise, hvorvidt der er forekomst af 
arter omfattet at habitatdirektivets bilag IV. Der er ved denne undersøgelse ikke 
påvist arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Ud fra kendskab til forekomst af 
arterne (markfirben, strandtudse, springfrø og stor vandsalamander) i lokalområdet 
kan der ikke entydigt konkluderes, at de nævnte bilag IV arter ikke benytter arealet 
spontant som spredningskorridor, fødesøgningssted og i begrænset omfang som 
levested. Jernbanen udgør ikke et kerneområde for nogle af de nævnte arter. 
 
Hvis et areal er levested, dvs. regelmæssigt benyttet yngle- og rasteområde for en 
art omfattet af habitatdirektivets bilag IV, må arealets økologiske funktionalitet 
samlet set ikke forringes. Såfremt der gennemføres ændringer, som kan påvirke 
yngle- og rasteområdet, skal der derfor samtidig gennemføres tiltag til sikring af, at 
levestedets økologiske funktionalitet opretholdes.   
 
Markfirben:  
Arten er ikke påvist på jernbanen i undersøgelsen. Der er kendskab til forekomst af 
markfirben nogle hundrede meter nord for jernbanestrækningen ved Espe. Der 
findes arealer med nøjsomme og lavtvoksende plantearter på sporet og på 
sidearealerne. Dele af disse arealer vil forsvinde i forbindelse med anlæg af 
naturstien. For at sikre økologisk funktionalitet bør andelen af potentiel habitat for 
markfirben  med forekomst af nøjsomme og lavtvoksende planter samt forekomst af   
sandpletter til ynglesteder være uændret eller øget efter projektgennemførelsen.  
Dette kan gøres ved gennem naturpleje at udvide arealerne på sydsiden af 
jernbaneskråningerne med forekomst af nøjsom og lavtvoksende vegetation. Plejen 
kan bestå i, at de pågældende arealer fremover afslås samt ved, at der udlægges 
sand i mindre områder.  Etablering af naturstien med 1,5 m asfalt og 1 m bredt 
grusspor vil have den positive sideeffekt, at markfirben får et nyt stort område, hvor 
der findes velegnede solepladser.    
 
Strandtudse: 
Arten er ikke påvist på jernbanen i undersøgelsen. Der er kendskab til forekomst af 
arten nogle hundrede meter nord for jernbanestrækningen ved Espe. 
Foranstaltninger der udføres for markfirben vil betyde, at strandtudsen vil kunne 
sprede sig langs jernbanen, og den økologiske funktionalitet vil være opretholdt for 
strandtudse. 
 
Stor vandsalamander og springfrø:  
Disse 2 arter benytter mest skov- og buskområder med lysåbne partier som 
fourageringsområder. Den pleje der udføres for markfirben, vil sikre at Stor 
vandsalamander og Springfrø kan sprede sig langs jernbanen, og den økologiske 
funktionalitet vil være opretholdt for de 2 arter. Det vil også være gunstigt for 
arterne, at der opretholdes områder på banestrækningen med træ- og 
buskbevoksning.  
 
Anden lovgivning: 
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Der er på 3 lokaliteter fundet skovfirben (alm. Firben). Naturpleje, der skaber bedre 
mulighed for at markfirben vil benytte naturstistraceet som levested, vil også gavne 
skovfirben.   
Der er ikke registreret fredede eller rødlistede plantearter. Det er således ikke 
påkrævet, at der gennemføres særlige beskyttelsesinitiativer for konkrete 
plantearter. Afværgeforanstaltninger i form af sensommerslåning af siderabatten 
med det formål at skabe nye potentielle levesteder for markfirben, vil samtidig give 
anledning til, at der kan ske en frøspredning af nøjsomme og lavtvoksende 
plantearter til nye arealer og dermed øge den arealmæssige forekomst af disse 
planter. 
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 FORSLAG TIL NATURFORBEDRINGER LANGS JERNBANE:  
 
På baggrund af forekomsten af krybdyr og padder i nærheden af jernbanen, vil der 
kunne opnås en stor naturmæssig gevinst ved at gennemføre naturforbedring på 
naturstiens sidearealer. I det følgende foreslås en række tiltag som kan gennemføres 
i forbindelse med anlæg af naturstien eller på et senere tidspunkt i forbindelse med 
dette eller nye projekter. Forslagene vedrører både selve jernbanetraceet og arealer 
uden for jernbanesporet.  
 
 
Tørt levested og nøjsomme plantearter 
Den nedlagte jernbane har været uden vedligeholdelse i mange år og er derfor under 
tilgroning, hvilket betyder at de nøjsomme og lavtvoksende plantearter fortrænges.  
De nøjsomme arter, som findes i dag, forekommer hovedsagligt direkte mellem 
skinnerne, hvor trampestien har holdt et smalt spor åbent, og hvor der er der 
soleksponerede samt næringsfattige forhold (gule linjer på figur 2). 
 
Betingelserne for de nøjsomme arter kan relativt let forbedres ved slåning af 
udvalgte delområder en til to gange om året samt ved fjernelse af buske og det 
øverste jordlag på visse strækninger. Dette vil også forbedre muligheder for 
fødeindsamling og ynglemuligheder for det sjældne markfirben. 
 
For at undgå at de nøjsomme og lavtvoksende planter helt forsvinder fra området 
kan der igangsættes pleje af jernbanesporets nærmeste sideareal, så der kan ske 
frøspredning af planterne i sporet.  
 
Nøjsomme arter kan flyttes som opgravede klumper.  
 
 
Markfirben 
 
I grusgravene og skoven nord for Espe, hvor der findes en stor populationen af 
markfirben, kan der skabes en gunstig udvikling af bestanden ved at forbedre 
markfirbenenes levesteder  i såvel de gamle grusgrave som på jernbanens 
sidearealer. Overlevelsen af æg og unge firben kan øges ved at etablere passende 
levesteder enten manuelt eller med brug af lette maskiner.  
 
Populationen i Espe grusgrave kan forbindes med jernbanen ved hjælp af korridorer 
med attraktive fødeindsamlingsområder og udvandringslevesteder langs marker og 
veje; jf. forslag figur 3. Dette vil gøre det muligt for populationen at nå jernbanen og 
benytte denne. 
 
De gule markeringer på figur 2 er strækninger med marginale til gode levesteder for 
både markfirben såvel som andre arter, der kræver næringsfattige forhold. Her kan 
der oprettes ynglesteder for markfirbenet ved, at der afsættes små sandområder på 
syd-, sydøst- og sydvestvendte skråninger langs strækninger med den højeste 
kvalitet. Disse tiltag er uholdbare i længden, men ved at skabe gode 
æglægningsforhold på kort sigt, kan æggenes overlevelse forbedres. Dermed kan 
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antallet af individer i populationen stige, og de vil derfor have større chance for at 
kolonisere jernbanens sidearealer. 
 
Områder med gule linjer på fig. 2 bør slås en gang årligt, nogle arealer oftere og 
nogle arealer kun hvert andet år alt efter markfirbenets behov. Alt slået materiale bør 
fjernes.  
 
Partier med sand bør udlægges som potentielt æglægningssted for markfirben de 
steder, hvor de sandede partier med nøjsom og lavtvoksende vegetation nedlægges.  
 
 

 
Figur 3. Population af markfirben i nærheden af den gamle jernbane (grøn signatur).  
I gult markerede områder kan tiltag, der forbedrer levestedsmulighederne for markfiben, fremme 
bestandens udvikling. 
 
 
 
Padder 
Strandtudse findes med små og helt isolerede bestande omkring Espe og Nybølle.  
Hvis naturstien holdes lysåben med partier af lysåben og lavtvoksende vegetation vil 
det givetvis kunne hjælpe strandtudsen i den eventuelle spredning fra Espe/Nybølle 
til andre potentielle levesteder, der måtte opstå i fremtiden.    
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Tabel 2. Paddearter 

 

 

Paddeart 
 

Påvist 
ved 
under-
søgelsen 

Bilag 
II/IV 

ynglesteder Vigtige 
områder 

Handlinger 

Strandtudse 
 

Nej IV Yngler i 
grusgrave 
ved Espe 

Espe grusgrave 
og jernbanen 
som 
spredningskoridor 

Pleje af sidearealer til 
natursti vil gavne 
Strandtudse. 
Forbedring af vandhuller 
og landlevesteder.  

Springfrø 
 

Nej IV Yngler i 
grusgrave 
ved Espe 

Løvskovsområder 
mellem Espe og 
Ringe. 

Forbedring af 
vandhuller. 

Butsnudet frø og 
Skrubtudse 

Nej  Er begge 
kendt fra 
området 

  

Grøn frø Nej  Er kendt fra 
området 

  

Lille 
vandsalamander 
 

Nej  Er kendt fra 
området 

  

Stor 
vandsalamander 

Nej II/IV Yngler i 
grusgrave 
ved Espe 

Ekstensivt 
anvendte 
overdrev og 
skovområder 
mellem Espe og 
Ringe og indtil 1 
km fra Korinth. 

Forbedring af 
vandhuller. 

Tabel 2. Paddearter med populationer i nærheden af den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth 
i 2009. Bilag II/IV: Bilag fra EU’s habitatdirektiv hvori arterne er listede (II=arter som kræver specielt 
beskyttede områder; IV=arter som kræver fuld beskyttelse af population og levested). N-ynglesteder: 
antal (observerede) ynglesteder. Vigtige områder: de vigtigste områder med land- og vandlevesteder 
for arterne. Handlinger: hvordan populationernes forhold kan forbedres langs jernbanen.  
 
 
Syv paddearter, inklusiv tre sjældne og beskyttede arter (strandtudse, stor 
vandsalamander og springfrø) findes i nærheden af den nedlagte jernbane. 
Populationerne benytter sandsynligvis jernbanen og de umiddelbare omgivelser 
(grønne områder på figur 2), men ingen af populationerne synes dog at være direkte 
afhængig af levestederne skabt af jernbanen. 
 
 

 
Billede 5. Levende hegn og skovpartier langs og vinkelret på 
jernbanen er vigtige for bevarelse af landlevesteder for sjældne padder 
og pattedyr. Disse fungerer desuden som korridorer.  
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Billede 6. Indenfor KJ områder med høj kvalitet er selve jernbanen 
meget vigtig for planter og dyr som er knyttet til næringsfattig, 
soleksponeret jord. Hvis jernbanen fjernes uden tanke på disse arter, vil 
mange af arterne sandsynligvis uddø.  
 
 
 

 
Følgende tiltag anbefales for at styrke jernbanens korridorfunktion og den generelt 
høje naturværdi på og omkring jernbanen: 
 

• Forbedring af yngle- og fødeindsamlingsforhold for markfirben indenfor en 500 
m zone omkring de gamle grusgrave nord for Espe. 

• Begrænset brug af asfalt. 
• Flytning af sjældne arter eller deres frø til områder i nærheden som tidligere 

er blevet forbedret. 
• Forbedring af vandhuller for at øge populationerne af padder. 
• Vedligeholdelse af buske og træer, især på nord- og vestsiden af sporet. Dette 

gøres så skygning undgås, men så pattedyr og fugle har en korridor og et 
levested. 

• Vedligeholdelse af gamle træer og frugttræer. 
• Vedvarende pleje af området med slåning (skiftende på forskellige 

strækninger forskellige år) efter markfirbenets behov, samt fjernelse af det 
afslåede materiale. 

• Konstruktion af eventuelle opholdsarealer for mennesker i de mere 
næringsrige områder.  

 
Appendikset som følger indeholder kvaliteten af selve jernbanesporet (KJ) og 
omgivelserne indenfor 5 m (KJ5) samt strækningernes start- og slutkoordinater (UTM 
WGS zone 32).  
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APPENDIKS 
 
 
 
 

Jernbanestrækningernes koordinater og kvalitet 
 
 
 
 
 
 

KJ : 
Kvalitet af overdrev på jernbanen inklusiv 0,5 m rabatter til begge sider. 
 

KJ5 : 
Kvalitet af overdrev langs jernbanen indtil 5 m fra skinnerne. 
 
1 = Høj kvalitet men behøver pleje 
2 = Marginal kvalitet, pleje kan forbedre/genoprette 
3 = Lav eller ingen kvalitet, overgroet og overdrevslevesteder er gået tabt 
eller har ikke eksisteret tidligere.  
 
 

 
Billede 8. Eksempel på en strækning af høj kvalitet da KJ er åben. 
KJ5 er af marginal kvalitet, men kan let forbedres/genoprettes.  
 
 
 
 

 
 
Billede 9. Eksempel på en strækning af lav kvalitet da den er 
overgroet med buske.  

 

 

 
 
 
 
 

 Billede 10. Eksempel på en strækning af høj KJ kvalitet med diverse 
vegetation på næringsfattig jord.  
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Strækning  x start  y start  x slut  y slut  UTM Højde  KJ  KJ5 

1  593803  6121400 593789 6121359 32 U 70 m  2  3 
2  593789  6121359 593778 6121315 32 U 68 m  3  3 
3  593778  6121315 593732 6121195 32 U 64 m  1  2 
4  593732  6121195 593703 6121114 32 U 68 m  1  2 
5  593703  6121114 593675 6121040 32 U 71 m  1  2 
6  593675  6121040 593653 6120926 32 U 58 m  1  1 
7  593653  6120926 593587 6120788 32 U 63 m  1  3 
8  593587  6120788 593568 6120738 32 U 64 m  1  2 
9  593568  6120738 593566 6120721 32 U 64 m  3  3 
10  593566  6120721 593392 6120480 32 U 63 m  1  2 
11  593392  6120480 593311 6120384 32 U 63 m  2  3 
12  593311  6120384 593291 6120357 32 U 59 m  1  2 
13  593291  6120357 593248 6120303 32 U 60 m  1  2 
14  593248  6120303 593152 6120188 32 U 60 m  2  2 
15  593152  6120188 592986 6119983 32 U 58 m  3  3 
16  593152  6120188 592986 6119983 32 U 49 m  3  3 
17  592986  6119983 592871 6119846 32 U 59 m  2  2 
18  592866  6119840 592455 6119345 32 U 65 m  1  2 
19  592455  6119345 592319 6119187 32 U 48 m  2  2 
20  592319  6119187 592202 6119062 32 U 49 m  3  3 
21  592202  6119062 592111 6119002 32 U 52 m  3  3 
22  592111  6119002 591859 6118917 32 U 55 m  1  2 
23  591859  6118917 591858 6118917 32 U 56 m  1  2 
24  591858  6118917 590769 6118683 32 U 58 m  1  1 
25  590769  6118683 590479 6118617 32 U 57 m  2  3 
26  590479  6118617 590039 6118495 32 U 60 m  2  2 
27  590039  6118495 589963 6118466 32 U 60 m  3  3 
28  589963  6118466 589921 6118455 32 U 58 m  3  3 
29  589921  6118455 589860 6118428 32 U 55 m  3  3 
30  589860  6118428 589748 6118384 32 U 57 m  1  2 
31  589748  6118384 589612 6118337 32 U 57 m  3  3 
32  589612  6118337 589560 6118321 32 U 56 m  2  3 
33  589560  6118321 589337 6118298 32 U 52 m  2  3 
34  589337  6118298 587837 6118037 32 U 56 m  1  2 
35  587837  6118037 587791 6118021 32 U 56 m  2  3 
36  587791  6118021 587550 6117958 32 U 56 m  1  2 
37  587550  6117958 587498 6117956 32 U 60 m  1  3 
38  587498  6117956 587438 6117955 32 U 57 m  1  2 
39  587438  6117955 587189 6117949 32 U 58 m  1  2 
40  587189  6117949 587151 6117948 32 U 49 m  1  3 
41  587151  6117948 587068 6117934 32 U 48 m  2  3 
42  587068  6117934 586992 6117916 32 U 40 m  2  3 
43  586992  6117916 586676 6117759 32 U 34 m  2  2 
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Strækning  x start  y start  x slut  y slut  UTM Højde  KJ  KJ5 

44  586676  6117759 586348 6117533 32 U 35 m  3  3 
45  586348  6117533 586286 6117469 32 U 41 m  1  2 
46  586286  6117469 586110 6117280 32 U 41 m  2  3 
47  586110  6117280 586055 6117227 32 U 41 m  3  3 
48  586055  6117227 585963 6117121 32 U 41 m  2  2 
49  585848  6116997 585843 6116991 32 U 30 m  3  3 
50  585843  6116991 585789 6116911 32 U 37 m  2  3 
51  585789  6116911 585728 6116704 32 U 36 m  1  3 
52  584802  6112128 584808 6112162 32 U 67 m  1  3 
53  584808  6112162 584849 6112315 32 U 62 m  1  3 
54  584849  6112315 584928 6112568 32 U 47 m  2  2 
55  584928  6112568 584955 6112656 32 U 40 m  1  2 
56  584955  6112656 584971 6112701 32 U 32 m  2  3 
57  584971  6112701 584993 6112781 32 U 24 m  3  2 
58  584993  6112781 585038 6112890 32 U 24 m  2  3 
59  585038  6112890 585056 6112921 32 U 33 m  2  3 
60  585056  6112921 585081 6112969 32 U 29 m  2  3 
61  585081  6112969 585181 6113082 32 U 46 m  2  3 
62  585181  6113082 585215 6113111 32 U 28 m  1  2 
63  585215  6113111 585313 6113172 32 U 29 m  2  3 
64  585313  6113172 585387 6113208 32 U 34 m  1  2 
65  585387  6113208 585416 6113220 32 U 34 m  1  2 
66  584802  6112128 584830 6111952 32 U 37 m  3  3 
67  584830  6111952 584896 6111820 32 U 43 m  3  2 
68  584896  6111820 585049 6111603 32 U 43 m  3  3 
69  585610  6113310 585866 6113506 32 U 39 m  1  2 
70  585908  6113563 585987 6113711 32 U 39 m  2  3 
71  585987  6113711 585985 6113713 32 U 40 m  1  2 
72  585985  6113713 585998 6113918 32 U 33 m  1  1 
73  585998  6113918 586024 6114091 32 U 39 m  2  3 
74  586024  6114091 586027 6114136 32 U 42 m  2  3 
75  586027  6114136 586033 6114214 32 U 40 m  1  2 
76  586033  6114214 586039 6114304 32 U 37 m  2  2 
77  586053  6114456 586053 6114456 32 U 39 m  1  3 
78  586053  6114456 586047 6114648 32 U 37 m  1  3 
79  585934  6114937 585866 6115081 32 U 34 m  1  3 
80  585866  6115081 585866 6115081 32 U 36 m  1  2 
81  585866  6115081 585813 6115194 32 U 12 m  2  2 
82  585813  6115194 585799 6115229 32 U 11 m  2  3 
83  585799  6115229 585723 6115380 32 U 22 m  1  2 
84  585723  6115380 585631 6115607 32 U 22 m  2  3 
85  585631  6115607 585625 6115641 32 U 35 m  3  3 
86  585625  6115641 585661 6116122 32 U 35 m  2  2 
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Strækning  x start  y start  x slut  y slut  UTM Højde  KJ  KJ5 

87  585661  6116122 585686 6116334 32 U 34 m  2  3 
 


