
INFRANATUR RØDBYHAVN
Rødbyhavns gamle godsbaneterræn er vild bynatur i 
særklasse. Geder vil fremover nippe krat året rundt til 
gavn for sjældne dyr og planter.

Det menneskeskabte godsbaneterræn med grus, skærver og 
skinner minder om et varmt sydeuropæisk steppelandskab. 
Det giver plads til tørketolerante planter og varmekrævende 
dyr, der er knyttet til steppe og som er sjældne i Danmark.
 
Nye arter for Danmark
Rødbyhavns sydlige placering i landet og baneterrænnets 
varme mikroklima, gør det oplagt som første levested for 
arter af planter og smådyr, der indvandrer til Danmark sydfra. 

Mellem skærverne kan man i juli og august opleve en plante 
med lilla og gule blomster. Det er Smalbladet Hanekro. En 
sjælden plante i Danmark, og en af de sydeuropæiske arter, 
hvis frø er drysset af, da godsvogne blev læsset og losset her.
 

Blåvinget Steppegræshoppe er en af disse spændende sydlige 
arter. Den blev fundet ved Rødbyhavn for første gang i 2005, 
og det er fortsat det eneste levested for arten i  Danmark.  Kig 
efter dem på baneterrænet, hvor der er bar grus og få planter.
 
Gedebukke skal hjælpe de sjældne steppearter
Siden godsbanedriften ophørte har baneterrænet været under 
hastig tilgroning af i sær havtorn og fyr. Når grus og skærver 
skygges af krat forsvinder levestederne for steppearterne.

I august 2018 er der sat 10 bukke af dansk landrace ged 
på arealet. Geder foretrækker at spise buske og træer, 
fremfor urter og græs. Derfor er de velegnede til at holde 
krattet åbent, så levestederne for de sjældne smådyr og 
planter bevares og forbedres. Der er kun få geder i forhold 
til arealets størrelse. Det sikrer at gederne ikke spiser alle 
sommerfuglenes værtsplanter og blomster om sommeren.
 
Gederne er hårdføre og de klarer selv den koldeste tid uden 
tilskudsfodring, så længe der er krat at spise på arealet. 
Gedernes helbred og påvirkning af naturen overvåges nøje.

Projekt InfraNatur er finansieret af Miljøstyrelsen via 
den politiske aftale om Naturpakken fra 2016. InfraNatur 
Rødbyhavn er et samarbejde mellem Banedanmark, Femern 
A/S og DSB. Naturplejen varetages af Banedanmark i 
samarbejde med Dansk Gede Union.

Indgang øst

Indgang nord
Du står her

Indgang syd

Blåvinget Steppegræshoppe 
Sphingonotus caerulans 
Foto: Lars Andersen

Smalbladet Hanekro 
Galeopsis angustifolia 
Foto: Anders N. Michaelsen

Offentlig adgang, men vis respekt! 

• Hold MINDST 25m afstand til gederne
• Hunde SKAL holdes i snor
• Gederne må IKKE fodres 

Tilsynsansvarlig:  27 52 87 01



INFRANATUR RØDBYHAVN
Rødbyhavns gamle godsbaneterræn er vild bynatur i 
særklasse. Geder vil fremover nippe krat året rundt til 
gavn for sjældne dyr og planter.

Det menneskeskabte godsbaneterræn med grus, skinner og 
skærver minder om et varmt sydeuropæisk steppelandskab. 
Det giver plads til tørketolerante planter og varmekrævende 
dyr, der er knyttet til steppe og som er sjældne i Danmark.

Nye arter for Danmark
Rødbyhavns sydlige placering i landet og baneterrænnets 
varme mikroklima, gør det oplagt som første levested for 
arter af smådyr, der indvandrer til Danmark sydfra. 

Gedebukke skal hjælpe de sjældne arter
Siden godsbanedriften ophørte har baneterrænet været under 
hastig tilgroning af i sær havtorn og fyr. Når grus og skærver 
skygges af krat forsvinder levestederne for steppearterne.

I august 2018 er der sat bukke af dansk landrace ged på 
arealet. Gederne foretrækker at spise buske og træer, fremfor 
urter og græs. Derfor er de velegnede til at holde krattet 
åbent, så levestederne for de sjældne smådyr og planter 
bevares og forbedres. 
Gederne spiser også af planterne langs bredden af 
vandhullerne, så de forbliver lysåbne og lune til gavn for 
Grønbroget Tudse.  

Der er kun få geder i forhold til arealets størrelse. Det sikrer 
at gederne ikke spiser alle sommerfuglenes værtsplanter og 
blomster om sommeren. 
Gederne er hårdføre og de klarer selv den koldeste tid uden 
tilskudsfodring, så længe der er krat at spise på arealet. 
Gedernes helbred og påvirkning af naturen overvåges nøje.

Projekt InfraNatur er finansieret af Miljøstyrelsen via 
den politiske aftale om Naturpakken fra 2016. InfraNatur 
Rødbyhavn er et samarbejde mellem Banedanmark, Femern 
A/S og DSB. Naturplejen varetages af Banedanmark i 
samarbejde med Dansk Gede Union.

Blåvinget Steppegræshoppe er en af de spændende sydlige 
arter, der lever her. Den blev fundet ved Rødbyhavn for første 
gang i 2005, og det er fortsat det eneste levested for arten 
i  Danmark.  Kig efter dem på baneterrænet, hvor der er bar 
grus og sparsom vegetation.
 
Vandhuller til sjældne tudser 
Femern A/S har etableret tre vandhuller på arealet til 
paddearten Grønbroget Tudse, der andre steder kan blive 
berørt af anlægsarbejdet af tunnelen under Femern Bælt.
Grønbroget Tudse yngler nu succesfuldt i vandhullene, 
fordi vandet er klart, lavt og lunt. De kan ses og høres her i 
parringssæsonen i foråret. De er mest aktive om natten. 

Blåvinget Steppegræshoppe 
Sphingonotus caerulans 
Foto: Lars Andersen

Grønbroget Tudse   
Bufotes variabilis 
Foto: Martin Kielland
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Offentlig adgang, men vis respekt! 

• Hold MINDST 25m afstand til gederne
• Hunde SKAL holdes i snor
• Gederne må IKKE fodres 

Tilsynsansvarlig:  27 52 87 01
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INFRANATUR RØDBYHAVN
Rødbyhavns gamle godsbaneterræn er vild bynatur i 
særklasse. Geder vil fremover nippe krat året rundt til 
gavn for sjældne dyr og planter.

Det menneskeskabte godsbaneterræn med grus, skinner og 
skærver minder om et varmt sydeuropæisk steppelandskab. 
Det giver plads til tørketolerante planter og varmekrævende 
dyr, der er knyttet til steppe og som er sjældne i Danmark.

Nye arter for Danmark
Rødbyhavns sydlige placering i landet og baneterrænnets 
varme mikroklima, gør det oplagt som første levested for 
arter af smådyr, der indvandrer til Danmark sydfra.  

Sommerfuglen Natlyssværmer har selv krydset Femern Bælt 
og slået sig ned her. Den blev fundet i Danmark for første 
gang ved Rødbyhavn i 2005.  

Gedebukke skal hjælpe de sjældne steppearter
Siden godsbanedriften ophørte har baneterrænet været under 
hastig tilgroning af i sær havtorn og fyr. Når grus og skærver 
skygges af krat forsvinder levestederne for steppearterne.

I august 2018 er der sat bukke af dansk landrace ged på 
arealet. Gederne foretrækker at spise buske og træer, fremfor 
urter og græs. Derfor er de velegnede til at holde krattet 
åbent, så levestederne for de sjældne arter forbedres. 
Der er kun få geder i forhold til arealets størrelse. Det sikrer at 
gederne ikke spiser alle sommerfuglenes værtsplanter. 
 
Gederne er hårdføre og de klarer selv den koldeste tid uden 
tilskudsfodring, så længe der er krat at spise på arealet. 
Gedernes helbred og påvirkning af naturen, overvåges nøje.

Projekt InfraNatur er finansieret af Miljøstyrelsen via 
den politiske aftale om Naturpakken fra 2016. InfraNatur 
Rødbyhavn er et samarbejde mellem Banedanmark, Femern 
A/S og DSB. Naturplejen varetages af Banedanmark i 
samarbejde med Dansk Gede Union.

I den blå time i maj måned kan man opleve natlyssværmeren 
stå stille i luften som en kolibri, og suge af nektarfyldte 
blomster. Den lægger æg på planten Rødfrugtet Natlys, 
der vokser i det varme tørre grus. Ægget klækkes og larven 
spiser sig fed af planten i løbet af sommeren og forpupper 
sig i jorden i august. Her overvintrer den, og en ny voksen 
natlyssværmer bryder ud af puppen i maj det følgende år.

Natlyssværmer  
Proserpinus proserpina, imago 
Foto: Lars Andersen

Larve af Natlyssværmer 
på Rødfrugtet Natlys  
Proserpinus proserpina, larva 
Foto: Lars Andersen
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• Hold MINDST 25m afstand til gederne
• Hunde SKAL holdes i snor
• Gederne må IKKE fodres 
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