
Fodsporet 
mellem 

Sdr. Bjerge og Skælskør.

En økologisk korridor!
En økologisk korridor



Små 8 km



Økologisk korridor



Beskyttede jord og stendiger Skovbyggelinie



Mulighed for skovrejsning på strækningen i følge kommuneplanen





Område 1

På denne strækning kan muligvis anlægges et ridespor



Område 1



Området ved Sdr. Bjerge station: 

Her er god plads, der kan benyttes til 
aktiviteter af både Fodsporets ”trafikanter”
samt borgerne i Sdr. Bjerge og Oreby. 

Borde-bænkesæt til 30, bålhytte med bænke/ 
overdækket bålplads, adgang til vand, 
naturlegeplads, grønne områder til boldspil 
og lege, en ”junglebane”.



Sydlige areal - mose



Nordgrænsen – Bjerge Å





Håret kartebolle – en sjælden plante der 
spredes med trafikken



Og så til Oreby



De gamle stationer bør 
markeres med skilte.



Der skal være tydelige og gerne flotte afstandsmarkeringer på Fodsporet, 
så man kan se, hvor langt man er kommet og hvor langt, der er igen.





Der bør plantes frugttræer og - buske 
til glæde for dyr og mennesker.





De to næste områder, hvor der er en vis 
bredde, kan ses som en helhed. 

Det første sted, område 2:
Shelterplads til en hel skoleklasse, 
bålplads med stammer/bænke omkring, 
adgang til vand, toiletforhold. 



Område 2



Område 2







Det andet område, område 3: 
En natur-fitness-bane rettet mod større 
børn og unge. 

Borde-bænkesæt til en skoleklasse.



Område 3



Område 3





Eksempel på grillplads med bord og bænke





Der skal være bænke jævnt fordelt langs sporet og 
på strategisk udvalgte steder, hvor der er særlige 
kik. Udsigter, læ, kirker m.m.





I næste område kunne opsættes nogle 
bænke. Her kunne være en naturlig 
legeplads i buskadset, når områdets 
ydergrænse afmærkes.



Område 4



Område 4







Der skal opsættes et par tavler, der 
udpeger de kirker, der kan ses fra 
sporet. Der er mange undervejs. Evt. 
kunne der udgives en folder om kirker, 
der kan ses fra sporet.



Vi ankommer nu til Tjæreby station





og krydser Skælskør- Næstvedvejen

En storforbruger af Fodsporet kan her blive 
Efterskolen Solbakken i Tjæreby.



Der skal være mulighed for parkering et par steder nær 
Fodsporet, så man kan køre ud, sætte cyklerne til jorden, 

cykle en tur og tage bilen hjem. Således kan man bruge hele 
Fodsporet og ikke kun den del, der er nær en selv.



Beskyttede jord og stendiger





1. etape, Tjæreby naturområde







Man bør fremhæve Fodsporet som et velegnet og 
helt ufarligt cykel-træningssted for børn 





Her sidder en skovsneppe!



Banen ligger i en slugt









Vindmølleområde

O
O

O

2. etape





Plantevækstens succession i 
istiden kan ansku
karakterarter

Danmark siden 
eliggøres ved plantning af 

med samhørende historie/tidslinie.







Bolig for pattedyr! Erstat med sten!







Solsystemet kan anskueliggøres på en lang lige 
strækning. Sol og planeters størrelse angives.



Spydagervej



Teglværksvej



Der skal opsættes tavle undervejs, hvor særlige 
historiske og lokalhistoriske områder beskrives.

Eks: Tystofte forsøgsstation og dens ophavsmand, 
Peter Nielsens betydning for planteavlen, 

Storebæltsklimaets betydning, 

Sagn og overtro knyttet til området. 

Banens historie. 



Minsandten! Håret kartebolle i massevis!









Det bynære område3. etape





Hvor sporet krydser Stigsnæsvejen, 
ligger der nord for sporet et 
træbeplantet område, med bl.a æbler 
og pærer, der er ejet af kommunen. Her 
kunne man foreslå, at der blev anlagt 
en hundeskov. 



Hundeskov?









Kommunalt ejede arealer

Mulighed for bredt plantebælte

Også her!



• 7.08 
• Ved opførelse af bebyggelse skal følgende 

byggelinier respekteres, jf. kortbilag 2:
Stikveje, stier og naboskel: 5 m fra skel.

LOKALPLAN NR. 115
Skælskør industriområde - 1. etape

Annebjerggård

Ændring af lokalplan er ønskelig!    Min. 20m beplantning ved fodsporet!







Markvej fra Ladebovej der giver adgang til sporet



Her er Spegerborgrenden rørlagt.

Jorden dyrkes, men kunne være interessant som led i naturområdet.

Markvej





Der skal være let adgang til sporet for 
folk i Skælskør. 

Her tænkes også på skolerne, 
fritidsklubben og Julemærkehjemmet.



Her kommer dem fra Magleby Ravnemark!



Og en gang(sti) til!





Her kan stier fra de nye boligområder 
få forbindelse med Fodsporet



Ladebovej





Her ved rensningsanlægget stopper stien 
og du sendes ud på offentlig vej

UD!



Det er lidt synd, 
for stationsterrænet 

er et spændende område.







Tag rutebilen hjem



Stationsbygningen, måske kulturhus?



Og her ligger havnen



Slut


