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Figur 1: Faunaoverføringer er et nyt redskab til at binde naturtyper sammen over veje 

 
 
 
 
Baggrund 
Infrastruktur i form af veje agerer som barrierer for pattedyr, krybdyr og padders 
bevægelser i landskabet. 
Veje strækker sig over lange stræk og passerer dermed ofte gennem mange 
naturområder. Dette kan være ådale, levende hegn, markskel og diger, som fungerer som 
ledelinier for mange dyr. Mange landlevende pattedyr bevæger sig langs med vandløb, 
hvorfor en underføring af vandløbet under vejen uden banketter stadig vil fungere som en 
barriere for de landlevende dyr. 
 
Vejdirektoratet har gennem årene udfærdiget adskillige faunapassager ved etablering af 
nye veje. 
I perioden 1996 – 2001 er der etableret 39 faunapassager i forbindelse med 
motorvejsstrækninger i Vendsyssel. Danmarks Miljøundersøgelser har udfærdiget en 
biologisk vurdering og undersøgelse af de 39 faunapassager i Vendsyssel. Der er vurderet 
effekter på 3 forskellige typer af faunapassager med banketter: vådpassage, tørpassage 
og overføring. 

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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Herudover findes der en række andre passager af veje som landskabsbroer, underføring, 
vådpassage uden banketter og paddetunneler som ikke er medtaget i denne 
projektbeskrivelse. 
 
 
Formål 
Alle 3 typer faunapassager med banketter har til formål at sikre landlevende dyr, at de kan 
passere fra den ene side af en vej til den anden.  
 
 
Teknisk udførelse 
Tidligere var faunapassager bare et rør omkring et vandløb under en vej, hvorved 
vandløbets dyr frit kunne bevæge sig. Ved erkendelsen af vandløb som ledelinier for 
landlevende dyr er nye faunapassager ofte etableret med en banket mellem 
vandløbsbredden og væggen i faunapassagen.  
Yderligere er der i nyere tid sket en ændring i udformningen af faunapassage profilet. 
Tidligere var det halvcirkulært, mens det i dag er ændret til at være rektangulært, da det 
har vist sig at være det mest hensigtsmæssige ud fra de forskellige dyrearters behov.  
Banketter har en skrånende side mod vandløbet, men holdes tør under normale 
vandføringer. 
 
En vådpassage under en vej er en underføring af et vandløb med evt. tilknyttede banketter 
på siden af vandløbet. 
 
 

 
 
Figur 2: Vådpassage med 2 meter bredde banketter på hver side af vandløbet. Voer Å under E45, 
Vendsyssel. 
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En tør passage består af en passage på bar jord under en vej  
 

 
 
Figur 3 og 4: Tør passage, Underføring ved E45 Dybvad. Bemærk hegnet der fungerer som ledelinie 
ind i passagen.  Der ses stor aktivitet af rådyr på underlaget inde i passagen. 
 
En faunaoverføring er en relativ ny type faunapassage i Danmark og der findes kun få af 
dem. Faunaoverføring vil ofte blive etableret i tilknytning til områder der er vigtige for store 
økologiske forbindelser i landskabet. En faunaoverføring ligger optimalt i niveau med det 
omgivende terræn og tilgodeser således de fleste landlevende dyrs bevægelsesbehov. 
 

 
 
Figur 4 og 5: Faunaoverføring ved Jyske ås over E45. Vendsyssel. 
 
 
 
Naturtype 
Skov, eng, mose, hede og ”landbrugsjord” 
 
Arter  
Landlevende pattedyr som rådyr, ræv, grævling, lækat, hare, mus, skov – og husmår, 
mink, pindsvin samt odder. 
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http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Hovdyr/Raadyr.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Rovdyr/Raev.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Rovdyr/Graevling.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Rovdyr/Laekat.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Harer/Hare.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Gnavere
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Rovdyr/Skovmaar.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Rovdyr/Husmaar.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Rovdyr/Mink.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Insektaedere/Pindsvin.htm
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Rovdyr/Odder/Odder.htm


Opdragsgiver:  
Vejdirektoratet 
Niels Juels Gade 13  
Postboks 9018   
1022 København K   
Michael Cueto 
 
Legal og planlægningsstatus 
Afhængigt af forholdene 
 
Skala 
Lokal/regional 
 
Virkning på flora/fauna 
Der er ikke påvist effekter af faunapassager for floraen. De respektive faunapassager 
bliver i høj grad benyttet af landlevende pattedyr. Se evaluering. 
 
Budget 
Faunapassager har meget forskellig pris afhængig af sted, art og dimensioner. En våd 
eller tør underføring koster fra 500.000 ex moms og opefter. Faunaoverføringen ved Jyske 
ås kostede 4,2 millioner ex moms. 
 
Evaluering  
Danmarks Miljøundersøgelser vurdering og undersøgelse i 2006 viste at alle 3 typer af 
faunapassager benyttes af pattedyr. Der er stor variation i hvor meget de benyttes på de 
forskellige tidspunkter af året samt af de forskellige dyrearter. 
Faunaoverføringer har et væsentligt større aktivitetsniveau af passerende dyr, men det 
kan skyldes, at de ligger i områder med stor tæthed af dyr. 
Generelt konkluderes det, at ”jo større faunapassagens dimensioner er, desto flere 
mellemstore pattedyr benytter underføringerne”. (Kilde: Christensen et al 2006: Biologisk 
vurdering og effektundersøgelser af faunapassager på motorvejsstrækninger i Vendsyssel. 
Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet. Udkommer i 2007) 
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