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Deltagere i mødet: 
Steen Outzen Fyens Land, paraplyorganisation for lokalråd  
Jørgen Kej  Lokalrådet for Korinth og Ø. Hæsinge 
Søren Nielsen Lokalrådet for Korinth og Ø. Hæsinge 
Jens Led  Petanqueklubberne i Korinth 
Jørgen Elper Hansen DNs lokalkomite 
Arne Malmos  Byforum Ringe 
Jesper Vagn Christensen Naturstyrelsen (NST) 
Karin Skovhus Faaborg-Midtfyn kommune (FMK) 
Anni Borup  Naturstyrelsen (referent) (NST) 
 
Afbud/ikke til stede og evt. repræsenteret af en anden: 
Tina Ellegård  Hillerslev sogns lokalråd 
Laila Christensen Hillerslev sogns lokalråd 
Max Ravn  Byforum Ringe 
Lisbeth Bruun-Jensen Byforum Ringe 
Annette Brask DI lokalklub Skeifa 
Erik Pedersen Lokalrådet Krarup-Espe 
Ros-Marie Mattsson Lokalrådet Krarup-Espe 
Stig Kjeldberg Lokalrådet Herringe-Rudme-Volstrup 
Povl Østergaard Foreningen for By og Land 
 
 
1. Status for naturstien 
 
Lokalplan 
Lokalplanen blev vedtaget i sensommeren. Der kom kun meget få 
bemærkninger til planen. Et høringssvar handlede om lagerbygningen på 
Espe station, som ønskedes fjernet. Bygningen ligger ikke på Naturstyrel-
sens areal og er en sag, som derfor eventuelt skal håndteres i et andet regi.  
 
Naturpleje 
Den nedlagte jernbane skal også forbedres som spredningskorridor og 
levested. Derfor gøres en særlig indsats på 13 udvalgte stedet for at 
fremme en lav, næringsfattig flora. Dette er i efteråret sket ved, at der er 
foretaget slåning og i mindre omfang rydning af buske og træopvækst. 
Fremover skal kommunen fortsætte naturplejen ved slåning. Desuden laves 
der i foråret 3-5 steder på naturstien omkring Espe by nogle specielle 
sandbunkere til markfirben på sydvendte skråninger. Vi håber, at det vil få 
markfirben til at sprede sig fra Tumleparken og de øvrige grusgrave til 
jernbanen.  
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Drejeskiven på Korinth station 
SFvJ er i fuld gang med at etablere drejeskiven. De har fået gravet ud og 
støbt bunden til drejeskiven og lagt en del af sporet og sporskiftet som skal 
føre hen til drejeskiven. Selve drejeskiven er kørt til renovering i Faaborg.  
 
Tilskud fra Tips og Lotto 
I december fik vi tilsagn om tilskud på 540.000 kr. fra Tips og Lotto. 
Tilskuddet går til medfinansiering af madpakkehuse og borde-bænke og 
bænke, samt formidling. Der var søgt 1 mio. kr. Konsekvensen af det lavere 
tilskud er, at der skal spares ½ mio. kr. på budgettet.  
 
Forlængelse af naturstien i Ringe 
Kommunen har afsat penge i år til at naturstien kan forlænges med en 
”cykelmotorvej” (en bredere asfalteret sti) fra naturstiens slutpunkt ved 
Rynkeby Foods og ind til Svendborgvej og fra Svendborgvej frem til 
Ørbækvej. Der bliver således sti helt ind til Ringe centrum.  
 
Detailprojektering 
En meget stor del af efteråret er gået med detailprojektering af naturstien. 
Processen med detailprojekteringen af den overordnede plan, som blev 
lavet sidste sommer, til den endelig plan har betydet, at der er sket nogle 
konkretiseringer og i mindre omfang ændringer.  
Planerne for de 3 stationsarealer blev gennemgået.  
 
Udbud af anlægsopgaven 
I øjeblikket er udbud af anlægsopgaven i gang. Alle anlægsaktiviter, bl.a. 
anlæg af selve stien, belægninger på stationsarealer, aktivitetsfelter, 
plantninger mv., er samlet i ét udbud. Det er endnu ikke endelig afgjort, 
hvilken entreprenør der skal løse opgaven. I forbindelse med at 
anlægsarbejdet sættes i gang udsendes et naboinformationsbrev og en 
pressemeddelelse.  
 
2. Indvielsen 
Der er nedsat en indvielsesgruppe, som står for planlægningen af 
indvielsen med Jesper og Jens Peter fra kommunen som tovholdere. 
Jesper gennemgik programmet for indvielsen, som både består af et løbe-
cyklearrangement fra Ringe til Korinth og aktiviteter på de 3 stationsarealer 
og i Ringe. Indvielsen markeres med taler ved start i Ringe kl. 13.00 og 
ankomst til Korinth kl. 15.00.  
Mange frivillige bidrager med forskellige arrangementer og aktivitets-
muligheder, bl.a. vil der være kulturhistoriske arrangementer i både Ringe 
og Korinth.  
Det er endnu ikke afklaret, hvem der skal stå i spidsen for indvielsen.  
 
3. Formidling af naturstien 
Jesper arbejder på formidlingen. Denne vil bestå af en folder for hele 
strækningen og en hjemmeside. Der opsættes højskilte på alle 
stationsarealer og plancher i madpakkehusene. Desuden vil der i 
forbindelse med opholdsarealerne på strækningen og ved særlige udsigter 
blive opsat skilteflader.  
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Der vil være fokus på at stiens oprindelse er en jernbane, så små historier 
og fotos fra jernbanens tid vil være et gennemgående tema.  
 
4. Bordrunde - aktiviteter i lokalråd mv med relevans/tilknytning til 
naturstiprojektet.  
Karin: Kommunen har bevilliget lokalrådene, som dækker Højrup og Espe, 
penge til en fælles folder, som viser stisløjfer ud fra naturstien.  
Der er indgået aftaler om sti (gang og ridning) mellem Ringe skov og 
Findinge med lodsejerne. Der arbejdes også på en forlængelse til Espe 
skov. Tidspunktet for etablering af stien er pt ikke kendt, da flere af de 
arealer, som indgår også er involveret i jordfordelingen vedrørende 
vådområdeprojektet Sallinge å.  
 
Søren: Er i gang med at finde folk, som skal hjælpe med at sætte fitness 
redskaberne op i aktivitetsfeltet.  
 
Jørgen Kej: Arbejder i øjeblikket på markedsføring af lokalsamfundene. Der 
skal også på sigt arbejdes på stisløjfer til naturstien og en forbindelse til 
øhavsstien.  
 
Jørgen Elper Hansen: DN arbejder på at finde en aktivitet, som de kan 
bidrage med til indvielsen.  
 
Jens Led: Er glade for at de fortsat kan bruge kolonnehuset og petanque-
banerne. Arbejder på at få en aftale om benyttelsen i stand. Vil også gerne 
arbejde på at få lavet en anden afgrænsning omkring petanque-banerne, 
som passer bedre til resten af stationsarealet.  
 
Udenfor mødereferat: 
Stig Kjeldberg har oplyst at der i Rudme er ildsjæle som arbejder på at få 
opført shelters i en nedlagt grusgrav ved Rudme, som ligger tæt ved 
naturstien.  
Herudover kan oplyses ”Arbejdsgruppen for Espe Folke- og Tumlepark” har 
fået et tilskud fra Naturstyrelsens tilskudsordning ”Familieskovturen” på 
54.000 kr. til en bålhytte og skovmandsborde i Tumleparken.  
 
4. Eventuelt 
Næste møde afholdes i løbet af foråret, når/hvis der er behov. Der holdes et 
afsluttende møde i sensommeren, hvor vi kan evaluere på hvordan 
naturstien fungerer efter et par måneder i drift og på selve følgegruppens 
funktion og arbejde. 
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