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Informationsbrev 2:  
Status for projekt med anlæg af natursti på den nedlagte Ringe-
Korinth jernbane  
 
Naturstyrelsen og Faaborg-Midtfyn kommune er nu godt i gang med na-
turstiprojektet. Dette informationsbrev fortæller om, hvad der er sket de sid-
ste måneder og hvad der kommer til at ske i de næste måneder. Da der i de 
næste måneder vil være en del aktivitet på den nedlagte jernbane af konsu-
lenter og entreprenører, henstilles der i brevet til, at eventuel uretmæssig 
anvendelse af det nedlagte jernbaneareal ophører.  
 
Borgerinddragelse 
I efteråret blev der gennemført en borgerinddragelsesproces, hvor alle der 
har en interesse i den kommende natursti blev opfordret til at deltage og 
komme med deres ønsker til naturstien. Der blev i samarbejde med lokalrå-
dene langs den nedlagte jernbane og Byforum Ringe arrangeret opvarm-
ningsmøder. Der blev afholdt et offentligt møde med foredrag om jernba-
nens kulturmiljø og hvordan en tilsvarende 50 km lang Bryrupbanesti i Midt-
jylland fungerer. Særligt interesserede havde mulighed for at deltage i to 
idéværkstedsmøder, hvor der blev arbejdet videre med borgernes ønsker til 
stien. Der er kommet rigtig mange ideer frem, som indgår i planlægnings-
processen, hvor det besluttes hvilke ideer som kan gennemføres.  
 
Planlægning af naturstien 
Planlægningen af naturstien er godt i gang. Vi har delt planlægningen i en 
del der vedrører de 3 stationsarealer og en del der vedrører selve na-
turstistrækningen. Planlægningen af stationsarealerne gennemføres i sam-
arbejde med et landskabsarkitektfirma.   
 
Parallelt med den konkrete plan for naturstien udarbejder Faaborg-Midtfyn 
kommune en lokalplan for naturstien og tilgrænsende bevaringsværdige 
bygninger. Lokalplanen forventes sendt i offentlig høring i løbet af foråret. I 
offentlighedsperioden afholdes et fælles offentlig møde om lokalplanen og 
den konkrete plan for naturstien. Det offentlige møde vil blive annonceret i 
lokalaviserne. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i sensommeren.   
 
Natursti-ejendom 
I forbindelse med Naturstyrelsens overtagelse af den nedlagte jernbane den 
1. juli 2010, skal der dannes en ny ejendom ved udstykning af den nedlagte 
jernbane og tilhørende stationsarealer fra BaneDanmarks ejendom. Da vi 
samtidig kan konstatere, at skelforholdene ikke alle steder fremstår tydelige, 
har vi indgået aftale med et landinspektørfirma om dannelsen af den nye 
ejendom og fastlæggelse af skel på hele strækningen. Opgaven sættes 
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meget snart i gang og i den forbindelse udsender vi et nyhedsbrev, som 
fortæller mere detaljeret om processen og hvordan og hvornår naboer vil 
blive involveret.  
 
Aftaler om brug af den nedlagte jernbane 
I forbindelse med overdragelse af den nedlagte jernbane fra BaneDanmark 
har vi fået information om, at BaneDanmark har haft et mindre antal aftaler 
om naboers brug af mindre arealer, primært til havebrug. Disse aftaler har 
BaneDanmark opsagt i efteråret. Naturstyrelsen ønsker generelt ikke at 
indgå nye aftaler, da vi nu skal bruge arealerne til naturstien. Vi vil kontakte 
de opsagte lejere med oplysning om, hvordan arealerne opryddes m.v.  
 
Brug af den nedlagte jernbane uden aftale 
Ved gennemgang af strækningen kan vi se en række tilfælde, hvor naboer 
til den nedlagte jernbane har taget dele af jernbanearealet i brug til forskelli-
ge formål og hvor Naturstyrelsen ikke har fået information fra BaneDanmark 
om, at der er indgået konkrete aftaler om benyttelse (Skulle der være ind-
gået sådanne aftaler, som ikke er opsagt af BaneDanmark, vil vi meget ger-
ne have en kopi af aftalen.) I de tilfælde, hvor der ikke er en aftale skal den 
uretmæssige anvendelse ophøre senest 1. april 2011. Det betyder at 
hegn, brændestakke, bygninger, haveanlæg, affald og lignende, som er 
placeret på jernbanearealet skal fjernes. Hvis det ikke er fjernet inden tids-
fristens udløb kan Naturstyrelsen ikke påtage sig ansvaret for, at det ikke 
bliver beskadiget eller fjernet i forbindelse med oprydning af arealet. Hvis du 
ikke kan nå det inden tidsfristen, bedes du henvende dig med begrundelse 
for at fristen ikke kan overholdes.   
 
Tilgængelighed og indledende naturpleje  
Arbejdet med planlægning og gennemførelse af naturstien er nu godt i gang 
og det betyder, at vores behov for at kunne færdes på den nedlagte jernba-
ne stiger. Ud over at anlægge en natursti på den nedlagte jernbane, vil vi 
også gerne udnytte mulighederne for at forbedre naturen på jernbanens 
sidearealer, så levemulighederne forbedres for både planter og dyr. Derfor 
vil vi inden for den næste måneds tid lave en slåning på selve sporet, så 
færdselsmulighederne forbedres og samtidig på en række mindre arealer 
lave en slåning af sidearealer.    
 
Har I spørgsmål til projektet, er I velkomne til at kontakte mig på telefon eller 
mail.  
 
 
Med venlig hilsen 

 
Anni Borup  
Projektleder, forstfuldmægtig 
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