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InfraNatur
Drift og anlæg af baneterræner har bidraget 
med en helt unik naturtype til det danske 
landskab. Projekt InfraNatur skal fremme 
den særegne og artsrige natur på de danske 
baneterræner og øge påskønnelsen af den, 
uden at begrænse den nuværende brug. 

Politisk prioritering af en national naturarv
Med aftalen om Naturpakken fra maj 2016 aftalte 
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og 
Konservative, at der skal gøres en ekstra indsats for 
den bynære natur. På den baggrund er det besluttet at 
prioritere midler til de bynære baneterræner.

Banearealernes specielle miljø har ført til, at en 
lang række nationalt sjældne arter i dag findes på 
baneterræner. Nogle arter findes endda udelukkende 
her i hele Danmark. Her kan nævnes Finbladet 
Norel, Purpur-storkenæb og Rød Hejre. Naturen på 
baneterrænerne er derfor af national betydning.

Banedanmark har igennem flere årtier fået henvendelser 
fra naturinteresserede borgere og professionelle 
biologer angående den specielle flora og fauna på 
baneterrænerne. Ligeså nævner både gamle og nye 
florabøger ”baneterræn” som et specifikt voksested. 

Baneterrænet er varmt, tørt og eksotisk
Baneterrænerne i Danmark er igennem jernbanedriften 
blevet til helt unikke levesteder for et væld af arter. 
Driften har formet områderne, så de i dag efterligner 
små steppe- og klippelandskaber. Naturtypen kaldes et 
ruderat. 
 
Underlaget består af grus, sand eller skærver, og har 
ikke været gødet. Fordi underlaget er nærringsfattigt, og 
man aktivt har holdt tilgroningen i skak, er vegetationen 
sparsom. Det giver plads til nøjsomme arter, der er 
ellers ville være blevet udkonkurreret. 

Da der ikke er noget tæt, skyggende plantedække til 
at køle luften ved jordoverfladen, hæver den blottede 
mineraljord det lokale miljøs temperatur. 

Den større varme fører til en større vandfordampning fra 
jordbunden, der uden ler eller organisk jord har svært 
ved at holde på vandet. Derfor vil plantesamfundene ofte 
være tørkeprægede. Tørken bliver yderligere forstærket 
på skrænter og volde, hvor vandet løber af. 

Driften har derfor skabt et barskt mikroklima, der 
fremmer arter, der er gode til at tolerere tørke, varme 
og forstyrrelser. Det er arter som Trekløft-Stenbræk, 
Skorem, Markfirben og Stor Sandtæge. 

Ligeså er det et godt såbed for plantearter, der er blevet 
båret herop med passager- eller godstog sydfra, da 
klimaet minder om deres hjemlige egne.

Purpur-Storkenæb findes i Danmark kun på baneterræn og 
havnearealer. Foto: R. Buckard

Lille Humlebille nyindvandret i Danmark. Larven kan leve i gamle 
træsveller. Foto: Tubas Løkkegaard, Rødbyhavn Baneterræn 2012



4 InfraNatur

En national naturarv der nemt kan sikres
Fordi det netop er driften af baneterrænerne, der gør 
dem til noget særligt, er der ikke behov for at iværksætte 
nye store plejeprojekter. 

For relativt små penge og uden de store restriktioner, 
kan man sikre en national arv igennem devisen; 
beskyttelse gennem benyttelse. 
 
Man kan altså forsætte den nuværende brug af arealerne 
og ”Low Cost Maintenance”, samtidigt med at man 
understøtter den unikke biodiversitet. 
Det vigtige er at forsætte drift af arealerne og være 
klar over, at man derigennem hjælper en række arter. 
Det vil give Banedanmarks arbejdere og ingeniører en 
bevidsthed om, at de igennem deres arbejde er med til at 
skabe grobund for en helt speciel naturtype. 
Ligeledes vil det vise offentligheden, at der igennem 
Banedanmarks virke opstår nogle unikke og 
bevaringsværdige naturværdier på deres baneterræner. 

Håbet er, at projekt InfraNatur vil højne respekten 
for ruderatområder, så de ikke bliver set som tomme 
byggegrunde eller lossepladser.  En sådan respekt vil 
føre til, at områderne bliver attraktive at bygge og bo ved. 
Forhåbentligt vil det samtidigt lede til, at Banedanmark 
kan spare nogle af de mange penge, der nu bliver brugt 
på oprydning af arealerne. 

Det er også hensigten, at der ved eventuel frasalg af 
områder, forbliver en samfundsvilje til at værne om den 
unikke naturtype. I det ligger også, at man vil forsøge at 
integrere naturen i fremtidige byudviklingsprojekter på 
disse arealer, så den ikke går tabt i processen.

Tiltag der kan fremme rig natur på ruderater 

• Man bør undlade at udså kulturgræsser og andre 
fladedækkende eller konkurrencestærke arter på 
nyanlagte skrænter og flader. 

• Slåning/rydning af områder, der er i fare for at 
gro helt til. Dette skal ikke nødvendigvis udmønte 
sig i regulær årlig slåning eller total rydning af 
vedplanter. 

• Man kan lade gamle bunker af grus og sveller ligge 
til brug for smådyr som f.eks. Lille Humlebille.

• Ved deponering af grus, sten eller lignende, bør man 
forsøge at lægge bunkerne, så de ikke fuldstændig 
dækker en lokal bestand af en given art. Dette kan 
gøres med afmærkning. 

Plejeplaner er nødvendige for at hindre tilgroning
Den primære trussel mod arealernes særlige karakter 
og arterne der lever her er tilgroning. 

Med den nuværende praksis med Low Cost Maintenance, 
oplever arealerne en kraftig forstyrrelse ved 
eksempelvis sporombygningsprojekter og deponering af 
skærvebunker og grus. Herefter får arealerne lov at ligge 
forholdsvis urørte indtil næste projekt, der kan være flere 
år væk. 

Den fri udfoldelse af arter imellem projekterne er med 
til at gøre arealerne specielle, men hvis der går for 
langt tid imellem forstyrrelserne, kan der udvikles et 
tæt plantedække. Det vil være problematisk for de små, 
varmekrævende og konkurrencesvage arter, der kan 
ende med at forsvinde.

Den lille Trekløft-Stenbræk vokser på baneterræner i Danmark 
Foto: Philip Hahn-Petersen, Sporgruppe 200 København

Danmarks eneste ynglepar af Toplærke kan ses ved Hirtshals Station.
Foto: Emil Skovgaard Brandtoft, Hirtshals 
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Derfor er det nødvendigt at udforme plejeplaner for 
områderne, der sikrer at tilgroningen ikke bliver for 
kraftig. Plejeplanerne skal tage afsæt i de specifikke 
forhold og de arter der lever på arealerne, og vil derfor 
variere områderne imellem. 

Her skal det nævnes, at nogle af de arter, som allerede 
i dag kan findes på baneterræner, er særligt beskyttede 
i Danmark. Det gælder f.eks. Markfirben, der er listet 
i EU’s habitatdirektiv som en særlig beskyttet art. Man 
må derfor ikke ødelægge, beskadige eller forstyrre dens 
raste- og yngleområder (se faktaboks s.6).  
 
Et vigtigt princip ved forvaltningen af direktivet er, at man 
godt kan gennemføre projekter mv., hvis det ikke skader 
områdernes økologiske funktionalitet. 
Den nuværende drift synes ikke at skade den økologiske 
funktionalitet, da eksempelvis Markfirben trives på 
baneterræner, og det specielle levested netop har 
udviklet sig pga. banedriften. Dertil skal lægges at en 
plejeindsats på de bynære baneterræner muligvis kan 
føre til, at andre særligt beskyttede arter som f.eks.
Grønbroget Tudse slår sig ned   .

International inspiration
Kigger vi til udlandet har man i flere lande omlagt brugen 
af gamle baneterræner til rekreative arealer. Der har 
man beholdt udtrykket og ligefrem søgt at fremhæve 
det, til stor glæde for besøgende og naturen. Her skal 
primært nævnes Park am Gleisdreieck og Natur-Park 
Südgelände, begge i Berlin. Andre projekter inkluderer 
The New York Highline, Coulée Verte René-Dumont i 
Paris og Parkland Walk i London m.fl. 

Beskyttelse gennem benyttelse
Det er ikke nødvendigt at forvandle områderne til 
urørte parker, da det som sagt netop er brugen af 
områderne, der gør dem unikke. Ved at forsætte brugen 
som hidtidigt, men give publikum adgang til udvalgte 
arealer f.eks. på årlige ekskursioner, bliver de danske 
baneterræner til noget endnu mere særligt. Her vil man 
kunne blive en del af historien imens den udspilles. 
På den måde vil den danske befolkning kunne besøge 
en unik naturtype, der både aktuelt og med historiske 
rødder, fortæller om den danske jernbanedrift. 
Erfaringerne fra InfraNatur vil blive samlet til 
inspiration for lignende tiltag andre steder, f.eks. på 
havnearealer, skrænter og rabatter ved motorveje, på 
parkeringspladser, i lufthavne osv. 
Det skal nævnes, at mange nedlagte banestier i 
Danmark, der er omdannet til gang- og cykelstier, har 
mistet de specielle forhold, da de har fået lov at vokse til.

Baneterrænets æstetik er rå og vidtrækkende
De gamle baneterræner har et råt udtryk som emmer af 
historie og symbolik. Det er historien om forbindelsen 
mellem land og by, om industrialiseringen, om 
globaliseringen og om den grønne omstilling.  

Ud over at være levesteder for arter, ligger der en 
fortælling og en oplevelse i mange af områderne, som 
rummer et potentiale for formidling og fremhævelse af 
lokal identitet.  

Baneterrænerne har nogle æstetiske værdier, som 
man ikke finder andre steder. Det er det blottede 
klippelandskab af knuste sten, det er de rustrøde skinner 
og det er efterladte maskiner og huse fra en anden tid. 

Skilt der formidler naturlig succession i Park am Gleisdreieck i Berlin. 
Foto: Philip Hahn-Petersen

Lille Præstekrave er en steppefugl der i Danmark kan ses på 
baneterræner. Foto: Morten D.D. Hansen
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To former for artsbeskyttelse i Danmark 
 
1) Bilag IV-arter på habitatdirektivet
Det er kun få af de EU-beskyttede bilag IV-arter, man 
finder på baneterræner i Danmark - den primære er 
Markfirben.

Beskyttelsen betyder bl.a. et forbud mod at ødelægge 
eller beskadige de beskyttede arters yngle- eller 
rasteområder. Der gælder endvidere forbud mod 
forsætlig indfangning, drab og forstyrrelser af dem. 

Beskyttelsen har gennem mange år betydet, at der 
ikke kan laves aktiviteter på fx baneterræner, hvis 
der yngler- eller raster bilag IV-arter og den aktivitet, 
man vil sætte i gang, kan beskadige eller ødelægge: 
”den økologiske funktionalitet” for arterne (påvirke 
den lokale bestand). 

Aktiviteter kan heller ikke iværksættes, hvis 
enkeltindivider af en bilag IV-art dræbes, eller hvis 
arten forstyrres i en grad, så det har skadelig virkning 
for bestanden eller arten. 

Det er Banedanmark, der som lodsejer skal 
vurdere, om den økologiske funktionalitet vil kunne 
opretholdes, i forbindelse med anvendelsen af deres 
baneterræner. 
 
Hvis Banedanmark vurderer, det ikke kan lade 
sig gøre, vil Miljøstyrelsen i særlige tilfælde - og 
eventuelt med vilkår om afværgeforanstaltninger 
(f.eks. etablering af supplerende levesteder for de 
relevante arter) kunne dispensere fra forbuddene.

2) Artsfredningsbekendtgørelsen
En række plante- og dyrearter er fredet gennem 
artsfredningsbekendtgørelsen f.eks. alle arter af 
padder og krybdyr i Danmark.

Reglerne er allerede i dag sådan, at aktiviteter på 
baneterrænerne, som fører til, at fredede planter 
beskadiges eller at fredede dyr omkommer, ikke må 
iværksættes. 

Miljøstyrelsen kan dog dispensere fra forbuddene 
efter artsfredningsbekendtgørelsen.

Grønbroget Tudse er en bilag IV art der kan yngle i midlertige 
vandhuller, der kan opstå på ruderater. Foto: Kristian Graubæk

Markfirben er en fredet bilag IV art, der kan leve på baneterræner. 
Foto: Emil Skovgaard Brandtoft


