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Baggrund 
Odense Kommune ønsker at etablere en vej- og stiforbindelse 
på tværs af Odense Kanal. Vejen er planlagt til at skulle være en 
3,5 km lang 4-sporet facadeløs vej for motortrafik.  
Den nye vej var i første omgang planlagt at skulle gå gennem 
bynære skovområder. Efter VVM-redegørelsen og indsigelser i 
høringsfasen blev der foreslået en ny linjeføring. Indsigelserne 
påpegede at indgrebene i skovene Hedviglund og Strandskoven 
kunne medføre tab af den økologiske funktionalitet i området. 
Der blev henvist til at EU’s Habitatdirektivet forpligtiger 
medlemsstaterne til streng beskyttelse af naturtyper og arter 
omfattet af direktivet.  
I området blev det vurderet, at der kunne være forekomst af 
padde- og flagermusarter opført på Habitatdirektivets bilag 4. 
Der blev iværksat undersøgelser, som viste, at der er 
forekomster af stor vandsalamander og dværgflagermus i 
vandhuller og skove der vil blive berørt af den nye 

analforbindelse. Kanalforbindelsen vil for begge arter udgøre 
n yderligere fragmentering af deres levesteder og dermed 

n barriere. Der blev derfor foreslået afværgende og 
er fremsat en 

r 

de foranstaltninger har til 
vej, samtidig med at den økologiske 

funktionalitet bevares for bestandene af stor vandsalamander

Figur 1: Stor vandsalamander 
(Triturus cristatus) 
 

K
e
udgøre e
kompenserende foranstaltninger. Yderligere blev d
ny justeret linjeføring. (Kilde: Tillæg til VVM-redegørelse for 
Kanalforbindelsen. Odense Kommune og Fyns Amt Oktobe
2006) 
 
 
Formål 
Den justerede linjeføring samt de afværgende og kompenseren
formål at gennemføre etablering af den nye 

 og dværgflagermus i 
området.   
 
Teknisk udførelse 
Overordnet påpeges det, at det er vigtigt at foranstaltningerne iværksættes så tidligt som 
muligt i forløbet. 

Eksempelsamling er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Økologiske forbindelser i planlægning og forvaltning” 
der er udarbejdet ved Skov & Landskab, Københavns Universitet, Afd. for By & Landskabsstudier, finansieret af Skov- og 
Naturstyrelsen. Tekst: Kenneth Jensen, Henrik Vejre og Martin Schneekloth. Foto hvor intet andet er nævnt: Kenneth Jensen 
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http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Habitat/Arter_og_naturtyper/dyrearter_bilagIV.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Habitat/Arter_og_naturtyper/dyrearter_bilagIV.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Padder/Stor_vandsalamander.htm


 

Figur 2: Strandskoven hvor der forefindes Stor 
vandsalamander og Dværgflagermus 

Som forberedelser til vejetableringen som går gennem skovene, skal træfældning dog ske 
uden for flagermusenes yngle-og dvaleperiode. Store 
gamle træer uden for skovområderne vil blive bevaret 
i videst mulige omfang, da de fungerer som 
trædesten der binder området sammen for flagermus. 
Herudover bevares dødt ved som f.eks. store 
træstubbe i videst mulige omfang, da de bruges af 
overvintrende flagermus. 
De nye skovbryn vil blive forberedt tidligt i forløbet 
ved udtynding og nyplantning. Herudover vil der blive 
plantet erstatningsskove med en plantesammen-
sætning, der er egnskarakteristisk og med 
hjemmehørende arter (primært eg og andre løvtræer). 
Erstatningsskovene vil være med til at skabe 
sammenhæng mellem de eksisterende skove der 
bliver berørt af Kanalforbindelsen. Det vil give gode spredningsmuligheder for flora og 
fauna samt bidrage til bevaring af berørte arter i området. 
Erstatningsskove og træfældning vil skulle udføres 1-1½ år før jordbearbejdningen til den 
nye vej. 
 
Vandhullerne vil blive oprenset, og der vil blive etableret paddehegn og paddetunneler på 
relevante strækninger af vejnettet. Paddehegnene skal mindske trafikdrab af padder. 
Paddetunnelerne er med til at skabe størst mulig bevægelsesmulighed for padderne 
mellem vandhullerne og deres overvintringssteder på tværs af vejnettet. 
 

 
Figur 3: Kortbilag til VVM redegørelsen der viser afværge og kompenserende foranstaltninger for at 
bevare sammenhængen mellem de eksisterende skove der bliver berørt af Kanalforbindelsen. 

 2



 
 
 
Naturtype 
Vandhuller og skov 
 
Arter  
Dværgflagermus, stor vandsalamander og evt. andre paddearter. 
 
Opdragsgiver:  
Odense Kommune 
Flakhaven 2  
5000 Odense C  
 
Lov og planlægningsstatus 
Skovene er omfattet af Skovlovens bestemmelser og vandhullerne er omfattet af 
Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Skala 
Lokal/regional 
 
Virkning på flora/fauna 
Projektet er ikke gennemført endnu 
 
Budget 
Ukendt 
 
Evaluering  
Projektet er ikke gennemført endnu. 
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http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Flagermus/Dvaergflagermus.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Padder/Stor_vandsalamander.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Padder

