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Ru Bittermælk er sjælden i Danmark og vokser på baneterræner.  
Foto: Anders N. Michaelsen, København

Biulv med bytte. Biulven lever gerne nær blottede sandflader ved banen. 
Foto: Emil Skovgaard Brandtoft, Struer

InfraNatur
Drift og anlæg af baneterræner har bidraget 
med en helt unik naturtype til det danske 
landskab. Projekt InfraNatur skal fremme og 
formidle den særegne og artsrige natur på de 
bynære 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 i projektet 
’Natur i byen’. Nu kendt som ’InfraNatur’.  
 
Baneterrænet er varmt, tørt og eksotisk 
Baneterrænerne i Danmark er igennem jernbanedriften 
blevet til helt unikke levesteder for et væld af arter. 
Nogle arter findes endda udelukkende her i hele 
Danmark. 

Drift og anlæg har formet baneterrænerne, så 
de efterligner tørre steppelandskaber. Denne 
menneskeskabte naturtype kaldes et ruderat. Grus 
og skærver giver et næringsfattigt miljø, så arter af 
nøjsomme planter og varmekrævende insekter er 
indvandret. Arter som ellers er trængt i den øvrige 
danske natur.  

En national naturarv kan sikres 
Projekt InfraNatur vil med målrettede naturplejetiltag 
på udvalgte bynære banearealer styrke biodiversiteten 
lokalt. Nogle projektarealer åbnes for offentligheden, så 
folk kan opleve banens bynære natur og lære om den.
  
Det er målet at formidle hvilke fine naturværdier 
ruderater kan rumme, så ruderater bliver bredt 
anerkendt som de væsentlige levesteder de er.
 
Viden om baneterrænernes biodiversitet kan inspirere 
beslutningstagere til at værne om den, hvis arealer 
overgår til anden anvendelse. Naturen på stedet kan 
integreres i den fremtidige brug, så man undgår at 
biodiversitet går tabt i fremtidige byudviklingsprojekter. 

Hvis et specifikt baneterræn skal bebygges, og det ikke 
samtidigt er muligt at opretholde ruderatet som levested, 
kan baneterrænet fungere som ”donerareal” for andre 
yngre ruderater i lokalområdet, så arterne kan bevares 
på et nyt levested. Det kan forsvares, da banens natur 
er opstået ved anlæg, og fordi mennesker i forvejen har 
flyttet rundt på arter via godstrafikken.

Erfaringerne fra InfraNatur kan bruges alle steder, hvor 
ruderater opstår i og omkring vores byer, f.eks. langs 
veje, på havne og industriarealer.

InfraNatur er et ambitiøst projekt om den bynære natur, 
som mange af os er tæt på, men som vi måske ikke helt 
har øje for endnu. Baneterrænernes natur er rig, og med 
målrettede tiltag kan der gøres mere for at værdsætte, 
bevare og fremme den.
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I Danmark vokser Stribet Torskemund stort set kun på baneterræner.   
Foto: Lars Andersen, Rødbyhavn

Seglgræshoppe er nyindvandret til Danmark og stadigt sjælden.
Foto: Lars Thomas, København 

Basisanalyser 
Basisanalyserne er en systematisk vurdering 
af naturkvaliteten på 18 udvalgte bynære 
baneterræner baseret på feltbesøg. 

Formålet med basisanalyserne er at undersøge 
lokaliteternes eksisterende naturtilstand, deres 
naturpotentiale, hvilke plejetiltag der vil kunne øge 
naturkvaliteten af dem, samt om de kan fungere som 
”donerarealer” til nye ruderater.  
 
Basisanalyserne er beslutningsgrundlag for udvælgelsen 
af projektområder til ’Naturen i byen – Etape II’ også 
kendt som InfraNatur.

For at finde frem til de 18 mest relevante arealer at lave 
basisanalyser på, har der indledningsvist været foretaget 
en biologisk screening af udvalgte bynære baneterræner 
på baggrund af registrerede arter, luftfotos, 
arealstørrelser, ejerskab og ekspertvurderinger. 
Efterfølgende er disse arealer blevet diskuteret på 
en workshop d. 20 juni 2017 med medarbejdere i 
Banedanmark med driftsansvar. 
De biologiske kriterier for udvælgelsen af arealer er 
beskrevet i Bilag 1.   

Forud for feltbesøgene er der udviklet en metode for 
basisanalyser af ruderater. Metoden er vedlagt som Bilag 
2. Jyske feltskemaer er samlet i Bilag 3. Artsliste for 
Jylland er Bilag 4. Sjællandske Feltskemaer er Bilag 5. 
Artsliste for smådyr på sjælland Bilag 6.

18 udvalgte arealer er undersøgt i løbet af 28. 29. og 30. 
august 2017. 9 i Jylland, 4 på Sjæland, 1 på Lolland. 4 
arealer er undersøgt på Fyn d. 8. juni 2018.

Overordnet vurdering
På baggrund af feltbesøgende vurderes det, at 
Banedanmarks ekstensive drift af baneterrænerne 
generelt bidrager til gunstige forhold for biodiversiteten. 
Baneterrænernes biodiversitet er dog truet af omlægning 
af arealerne, særligt til byudvikling, samt af tilgroning 
som følge af ophørt banedrift. 

Udvælgelse af projektområder
På baggrund af basisanalyserne er de 7 mest 
interessante arealer udvalgt til projektområder.

Udvælgelsen af projektområder er sket ud fra en række 
biologiske kriterier, som f.eks. naturtilstanden på arealet, 
artsammensætningen og trusler mod biodiversiteten, 
samt at projektområderne skal have en god geografisk 
spredning, byde på forskellige udfordringer i forhold til 
plejetiltag, og at nogle skal kunne åbnes for publikum 
med henblik på formidling.

Der laves en plejeplan for hvert projektområde. 
Plejetiltagene gennemføres, hvis de ikke overskrider 
projektets økonomiske rammer. Plejetiltagene skulle 
gerne give positive resultater for biodiversiteten, og give 
Banedanmark erfaringer, de kan benytte i deres daglige 
drift og anlægsarbejde, samt inspirere andre aktører, der 
ejer eller drifter ruderater.



5Basisanalyser

Frederikshavn

Horsens

Fredericia

Herning

Esbjerg

Rødbyhavn

Ballerup

Glostrup
Taastrup

København

Tinglev-Tønder banen

Struer

Lunderskov

Randers

Udvalgt til projektområde
Besøgt & analyseret

UllerslevAarup
Holmstrup

Kavslunde



6 InfraNatur

Fredericia
Arealstørrelse 5,66 Ha
Dato for besøg: 28. august 2017 
Vejr ved besøg: 20C°, let skydække, svag vind 
Planter : 62 arter
Insekter og spindlere: 9 arter

Naturtilstand
Arealet er præget af lave, enårige urter og meget lidt 
græs. Det minimale vegetationsdække giver plads til 
store flader med forskellige arter af skjoldlaver. 
Insektfaunaen tydeligvis decimeret pga. mangel på 
vegetationsdække, som følge af sprøjtning.  

En af de enårige græsarter, der vokser her er Liden 
Kærlighedsgræs. Den er indslæbt sydfra med godsvogne 
og findes stort set kun på baneterræner i Danmark. 
 
En relativt rig forekomst af dagsommerfugle afspejler 
formentlig, at den eksisterende flora trods alt tilbyder 
rigeligt med nektarkilder, og at der findes enkelte 
usprøjtede oaser, hvor sommerfuglenes værtsplanter 
kan vokse, så æg og larver kan udvikle sig. Storplettet 
Perlemorsommerfugl, Guldhale og Rødplettet Blåfugl var 
blandt de spændende dagsommerfugle der viste sig.  
 
 
 
 

 
 
 
Nuværende drift og brug
Et stort og intensivt benyttet rangerareal. Af hensyn til 
arbejdsmiljøet holdes vegetationen nede ved sprøjtning 
med glyphosat to gange årligt.  
 
Naturpotentiale
Arealet har allerede stor naturværdi og potentialet kan 
formentlig kun øges ved at reducere sprøjtningen.
 
Muligheder for naturfremmende tiltag
Man kan lade de ikke-sprøjtede dele af arealet være og 
evt. rydde dem lejlighedsvis, hvis de vokser til.  

Potentiale som doner/modtagerareal
Arealet er for sprøjet til at fungere som donerareal og for 
intensivt benyttet til at fungere som modtagerareal.
 
Muligheder for adgang og formidling
Der kan ikke etableres offentlig adgang på arealerne, 
og sprøjtningen kan næppe reduceres væsentligt. Men 
måske kan sprøjtningsregimet justeres, så hele arealet 
ikke sprøjtes på samme tid. 

Konklusion
Er for sprøjtet og for intensivt benyttet til at egne sig som 
projektområde til InfraNatur.

Stort ekstensivt sprøjtet baneterræn med mange lavtblomstrende enårige urter. På billedet ses et tæppe af Mark-Ærenpris. 
Foto: Morten DD Hansen
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Horsens
Arealstørrelse: 2,3 Ha
Dato for besøg: 28. August 2017
Vejr: 20C°, næsten skyfrit, tørt, vindstille 
Planter: 58 arter 
Insekter og spindlere: 14 arter 
 
Nuværende drift og brug
Denne del af Horsens baneterræn er et stort areal uden 
spor. Arealet benyttes ikke i den daglige drift. Da arealet 
ikke er afspærret er der en del uofficiel brug, især til 
hundeluftning. 

Der udføres kun pleje på en meget lille del af arealet, 
i form af slåning 2 gange årligt. Resten har ikke været 
slået længe.

Naturtilstand
Størstedelen af arealet er blomsterrigt græsland med en 
karakter af en stenstrøning. Arealet har nemlig mange 
pletter med skærver og grus, hvor de nøjsomme planter 
langsomt har indfundet sig. Her vokser f.eks. Høstrødtop, 
Smalstråle og Voldtimian. De stenede og muldløse 
forhold skaber et varmt mikroklima, der også er godt 
for sommerfuglenes æg og larver. Her blev fundet 
larvespind af Okkergul Pletvinge.

Af andre spændende invertebrater kan nævnes 
Gulerodskalkløber, Skræppetæge og Hvepseedderkop.
I den sydlige del sker der en vis tilgroning med birk. 

Den invasive plante Sildig Gyldenris breder sig også, men 
vurderes endnu ikke at udgøre et problem for den øvrige 
flora. 

Naturpotentiale
Der ophobes langsomt uomsat organisk materiale på 
arealet, og de særlige næringsfattige betingelser vil 
forringes over tid, hvis der ikke gøres en indsats. 
Biodiversiteten på arealet er truet af byudvikling. 

Muligheder for naturfremmende tiltag
Der kan laves slingrende slåning med opsamling. En 
maskine køres tilfældigt gennem arealet i et nyt mønster 
hvert år, som var føreren fuld. Det sikrer fortsat dynamik 
og variation på arealet, særligt på den græsdominerede 
sydlige del. Hvis området skal byudvikles kan 
biodiversiteten  muligvis reddes ved at indarbejde 
naturen i planlægningen af eventuelt kommende byggeri. 

Potentiale som donerareal
Arealet er oplagt som donerareal til nærliggende 
baneterræner eller ruderater. Det kan være en sidste 
udvej til at redde den biodiversitet der findes her.
 
Muligheder for adgang og formidling
Der kan evt. etableres mere officiel og forsvarlig 
adgang til arealet, hvis der sættes hegn op mod sporet. 
Formidlingspotentialet er godt, for naturen her er et 
glimrende eksempel på hvad baneruderater kan.

Konklusion
Meget velegnet som projektområde til InfraNatur. Arealet 
er imidlertid netop overgået til DSB og kan derfor ikke 
indgå som projektområde.

Horsens har et vidtstræt areal med blomsterigt græsland, hvor der i praksis allerede er offentlig adgang 
Foto: Morten DD Hansen



9Basisanalyser

Almindelig Blåfugl på Høstrødtop 
Foto: Emil Skovgaard Brandtoft

Larvespind af Okkergulpletvinge 
Foto: Emil Skovgaard Brandtoft
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Lunderskov
Størrelse på arealet 1,45 Ha
Dato for besøg: 28. august 2017 
Vejr ved besøg: 22C°, let skyet, tørt, svag vind 
Plantearter: 35 arter
Insekter og spindlere: 14 arter 
 
Nuværende drift og brug 
Bruges som oplagsplads. Der er meget ”rod”, i form af gamle 
tog og sveller mm. Der er afspærret med hegn mod spor i drift, 
så man kan færdes på arealet uden SR-arbejdsleder, men 
der er i dag ikke offentlig adgang. Arealet har muligvis været 
brugt til nogle forsøg med sprøjtning, men ellers ingen pleje 
af vegetationen. Lunderskov Remise benyttes af foreningen 
Sydjyllands Veterantog (SJVT). Se  www.sjvt.dk

Naturtilstand
Det lange nord-syd gående bælte ud mod banen er 
græsdomineret græsland på en bund af skærver med islæt af 
blomster. Her vokser f.eks. Sandskæg og Liden klokke. Det er 
et godt levested for græshopper. Resten af området er præget 
af tilgroning med vedplanter. 

Naturen ved Lunderskov udemærker sig ved en stor variation 
af strukturer, lige fra de lysåbne partier med varme skærver 
og næringsfattigt græsland, til krat og træer og med bunker af 
gamle sveller, der fungerer som stort dødt ved.  
 
Faunaen er varieret med f.eks. Bispetæge, Almindelig Hedelibel 
og Artiskok Galhveps. Der blev også set Skovfirben. 

 

Naturpotentiale
Særligt de gamle sveller giver gode levesteder for mange arter 
af biller og bier. Desto længere svellerne får lov til at blive 
liggende desto større potentiale har de som levested.

Muligheder for naturfremmende tiltag
Der er ikke et presserende behov for pleje på arealerne, da 
naturkvaliteten er opstået pga. stedets forvildede karakter. Det 
er meget vigtigt ikke at rydde op, og slet ikke at fjerne svellerne.  
 
Man kan dog rydde en del vedopvækst, så der bliver mere 
plads til de lys- og varmekrævende arter, og evt. foretage en 
årlig ”slingrende slåning” med opsamling af afklip, så der ikke 
ophobes for meget førne over tid, men samtidigt fortsat er 
variation i urte- og græslaget.

Potentiale som doner/modtagerareal
For lille til at være egnet som doner eller modtagerareal.

Muligheder for adgang og formidling
Det er oplagt at give offentlig adgang til arealerne, da de 
allerede er afskærmet fra de spor der er i brug.  
 
Det kan undersøges om SJVT har motivation for at indgå i et 
samarbejde om formidling af områdets natur til en bredere 
offentlighed. Der er en fin sammenhæng mellem historien om 
den gamle jernbanedrift og historien om den natur, der har 
indfundet sig på baneterrænerne igennem tiden. 

Konklusion
Egnet som projektområde til InfraNatur, da naturværdien kan 
styrkes med målrettet pleje, og da der evt kan skabes synergi 
med SJVT om formidling og adgang.

Lunderskov er stærkt præget af tilgroning, men rummer alligevel en fin insektfauna. 
Foto: Morten DD Hansen
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Almindelig Hedelibel 
Foto: Emil Skovgaard Brandtoft

Rød Blomsterbuk 
Foto: Emil Skovgaard Brandtoft



12 InfraNatur

Esbjerg
Areal størrelse: 0,74 ha
Dato for besøg: 29. august 2017
Vejr ved Besøg: 18C°, skyet, tørt, let vind. 
Planter: 59 arter 
Insekter og spindlere:  3 arter
 
Naturtilstand
Arealet i Esbjerg er ikke særligt stort, men har dog en fin 
naturkvalitet med plads til mere. 

Lokaliteten er ganske smal, ligger i en lavning og er 
tydeligt præget af skyggevirkning fra høje træer mod 
øst og sydøst. Som udgangspunkt er vegetationen en 
klassisk blomsterrig bane-vegetation med arter som 
Blåmunke, Liden torskemund, Harekløver og Sandskæg. 
De mere skyggeprægede dele er dækket af mosser, 
f.eks. Hårspidset Jomfruhår.

Der blev kun set få insekter, da arealet lå i skygge på 
besøgstidspunktet, men med blomsterflor og blottet 
sand er arealet egnet som levested for mange arter. 
Efterårsgravhveps er en af de arter, der bygger rede i 
sandet her.

Naturpotentiale
De nylagte skærver levner i begyndelsen ikke meget 
plads til planter, men netop her kan de lave urter 
og mosser indvandre og med tiden skabe en fin lav 
vegetation, grundet det næringsfattige miljø.  

 
 
 
Nuværende drift og brug
Arealet er ekstensivt benyttet. Der er ikke planer om at 
ændre på arealet fremover. Det giver mulighed for at 
naturen kan udvikle sig her over lang tid og opnå højere 
kvalitet på sigt. Der sprøjtes dog intensivt med glyphosat, 
hvilket tydeligt påvirker vegetationen og favoriserer 
enårige planter.

Muligheder for naturfremmende tiltag
Det er oplagt at øge soleksponeringen ved at fælde træer 
mod øst og rydde eventuel opvækst. 

Arealet bruges lejlighedsvist til oplagring af materialer. 
Dette kan gøres med tanke på, hvor der er natur af høj 
kvalitet, og hvor det er på vej. I bedste tilfælde kan de 
oplagrede materialer være et bidrag til naturen. Om 
muligt bør det overvejes at ekstensivere sprøjtningen.

Potentiale som doner/modtagerareal
For lille til at være egnet som doner eller modtagerareal.

Muligheder for adgang og formidling
Der kan godt, ved opstilling af et hegn, skabes plads til 
offentlig adgang, men det skal afvejes, om det er pengene 
værd grundet arealets beskedne størrelse. 

Konklusion
Ikke egnet som projektområde til InfraNatur, da det er 
for småt og ikke oplagt til formidling.

Sandskæg, Harekløver og Hårspidset Jomfruhår midt i et sidespor ved Esbjerg.  
Foto: Morten DD Hansen
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Efterårsgravehveps 
Foto: Emil Skovgaard Brandtoft
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Herning
Arealstørrelse: 3,5 Ha
Dato for besøg: 29. august 2017
Vejr ved besøg: 22C°, let skyet, tørt, svag vind 
Planter: 50 arter
Insekter og spindlere: 7 arter 

Nuværende drift og brug
Intensivt benyttet baneterræn, der sprøjtes med 
glyphosat af hensyn til arbejdsmiljøet. De østlige 
læssearealer bærer præg af hyppig trafik.

Naturtilstand
Herning baneterræn udmærker sig ved sin størrelse, 
men bærer dog tydeligt præg af intensiv brug og 
sprøjtning af næsten alle af arealets partier.
 
Det meste af arealet er lavt og åbent blomsterrigt 
græsland med enårige urter og græsser, der når at vokse 
frem mellem sprøjtningerne. Nogle arealer er dog helt 
uden vegetation.  

Enkelte partier i den sydlige del er usprøjtede. Her er 
vegetationsstrukturen mere varieret, og flora såvel som 
fauna er særdeles rig med et mylder af græshopper og 
dagsommerfugle. Der blev set særlig mange individer af 
Almindelig Blåfugl.

Naturpotentiale 
Nærheden til den fremragende naturlokalitet Knudmosen 
gør, at Hernings banearealer ikke har helt den samme 
fremtrædende betydning i naturkvalitetssammenhæng, 
som f.eks. mere isolerede baneterræner kan have lokalt.

Potentiale som doner/modtagerareal
For intensivt sprøjtet til at egne sig som donorareal. For 
intensivt benyttet til at egne sig som modtagerareal.  

Muligheder for naturfremmende tiltag
Hvis det er muligt med mindre sprøjtning vil det være en 
klar fordel for arealets naturkvalitet. 

Muligheder for adgang og formidling
Af hensyn til sikkerheden er det ikke muligt lave offentlig 
adgang til arealerne. 

Konklusion
Ikke egnet som projektområde til InfraNatur, da det 
er for intensivt benyttet og ikke er så lokalt vigtigt for 
biodiversiteten som andre af de besigtigede arealer.

Herning har et stort rangerareal,  hvor nogle dele har en fin flora. Her er det Liden Klokke i blomst. 
Foto: Morten DD Hansen
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Struer
Arealstørrelse 4,1 Ha
Dato for besøg: 29. august 2017 
Vejr ved besøg 20C°, tørt, let skyet, frisk vind 
Planter: 42 arter
Insekter og spindlere: 10 arter

Nuværende drift og brug
Arealet består bla. af et anlagt dige mellem banen og Venø 
Bugt. En stor del  af arealet bliver ikke anvendt i dag og her 
foregår ingen drift eller pleje.

Naturtilstand
Struer Baneterræn synes ved første øjekast artsfattigt, men 
billedet snyder pga. massiv tilgroning med bl.a. brombær og 
gyvel, men bundvegetationen er flere steder stadig præget af 
tidligere blomsterrigt græsland. Her vokser arter som Liden 
torskemund, Stor væselhale og Sandskæg. Enkelte områder 
har relativt nyanlagte skærver, hvor til urterne kan sprede sig. 

Nogle af de sydvendte skrænter på tidligere jordopfyld har 
endnu blottede flader. De er særdeles spændende som levested 
for sjældne smådyr. Der blev f.eks. registreret en fin bestand af 
Biulv. 

Naturpotentiale
Arealet har et stort naturpotentiale, der dog kræver en del 
pleje at realisere. Men en forbedring af naturkvaliteten her, vil 
have positiv betydning for biodiversiteten i Struer generelt, da 
kommunen er fattig på lysåben natur af høj kvalitet. Særligt den 
lange sydvestvendte skrænt, har et stort potentiale for diverse 
arter af jordbier og gravehvepse. 

Muligheder for naturfremmende tiltag
Et oplagt plejetiltag vil være grundig bekæmpelse af gyvel på 
arealerne. Det er også oplagt at bekæmpe Japansk Pileurt, 
samt begrænse udbredelsen af brombærkrat. Særligt rydning 
af vegetation på skrænten ud til vandet vil kunne skabe en 
højere naturværdi.  

Aktive plejetiltag der øger arealets naturværdi vil desuden være 
et stærkt signal at sende i Struer, som i dag ligger allersidst 
i Danmark, når det kommer til naturkapital-værdi blandt 
kommunerne. Se Naturkapitalindex for Danske Kommuner, 
DCE 2016 og DN: http://www.biodiversitet.nu/naturkapital  

Det kunne være en mulighed at arrangere løbende manuel 
rydning af gyvel som offentlige naturpleje arrangementer, med 
deltagelse af frivillige. Det kunne sikre arealets naturkvalitet på 
sigt mod tilgroning og skabe et lokalt ejerskab til naturen her.

Potentiale som doner/modtagerareal
Ikke egnet, da floraen mangler tid til udvikling. Oplagte lokale 
modtagerarealer mangler også. Ikke behov for at modtage tørv.

Muligheder for adgang og formidling
Arealet udemærker sig ved at være meget bynært, hvilket øger 
dets formidlingspotentiale. Det kunne være en ide, at øge den 
offentlige adgang til arealet ved at flytte hegnet tættere på 
sporene. Der går allerede en offentlig sti på nordsiden af det 
nuværende hegn.

Konklusion
Meget velegnet som projektområde til InfraNatur. Her kan 
gøres meget for biodiversiteten med en målrettet indsats. Et 
projekt her kan endda gøre en væsentlig forskal for naturen i 
Struer. Der er tilmed et stort formidlingspotentiale.

Struer arealet bærer præg af tilgroning, men ved nærmere eftersyn rummer det spændende arter og et stort potentiale for naturtiltag. 
Foto: Morten DD Hansen
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Biulv med honningbi som bytte 
Foto: Emil Skovgaard Brandtoft
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Randers
Arealstørrelse: 1,97 Ha
Dato for besøg: 30. august 2017
Vejr: 16C°, overskyet, let regn, svag vind.
Planter: 55 arter
Insekter og spindlere: 10 arter 

Nuværende drift og brug
Ved Randers blev der for få år siden fjernet nogle spor. Denne 
forstyrrelse præger stadig arealet. Arealet benyttes ikke i dag, 
men dele af området skal bruges som oplagsplads i forbindelse 
med spor- og elektrificerings-arbejde mod nord. Det meste af 
arealet sprøjtes ikke, men opvækst fjernes ind imellem. 
 
Naturtilstand
Randers Baneterræn er særdeles artsrigt. En stor andel af 
plantearterne er typiske Djursland-sandmarksarter som 
Mark-bynke, Sandskæg og Spids Øjentrøst. Her er også 
typiske banearter som Glat brudurt, Smalstråle og Voldtimian. 
Ligeledes en stor bestand af halvsnylteren Høst-Rødtop.  
Der er en vis tilgroning i den vestlige del, hvor den invasive art 
Sildig Gyldenris breder sig. 
Overskyet vejr forhindrede registrering af en større mængde 
insekter, men potentialet for mange arter er uden tvivl stort.  

Naturpotentiale
Arealernes størrelse gør dem særdeles værdifulde i et område, 
hvis øvrige lysåbne natur ellers er ganske presset. Tages der 
hensyn til områdets biodiversitet i den fremtidige anvendelse og 
drift af arealet, kan naturværdierne opretholdes for eftertiden.

 

Muligheder for naturfremmende tiltag
Det er ikke meget, der kan forbedres ved den nuværende 
naturtilstand. Man kan dog holde tilgroningen med Sildig 
Gyldenris tilbage ved at slå planten årligt før 20. juni.

Da store dele af området skal bruges som oplagsplads i nær 
fremtid, giver det særlige muligheder eller udfordringer i 
forhold til en indsats for naturen. Det kan udgøre en risiko for 
biodiversiteten, hvis for store dele af arealet dækkes med nye 
skærver eller forstyrres samtidigt. 

Omvendt kan det gavne biodiversiteten, hvis forstyrrelserne 
bliver lejlighedsvise og kun dækker mindre dele af arealet ad 
gangen. Det skaber nemlig nye spirrebede og blottede skærver, 
til gavn for de lave urter og varmekrævende insekter.

Potentiale som donerareal
Den sydlige del er oplagt som donerareal til nærliggende 
ruderater grundet det kommende oplagringsarbejde.
 
Muligheder for adgang og formidling
Da området snart skal tages i brug som oplagringsplads, er det 
ikke oplagt at åbne arealet for offentligheden. Det kan eventuelt 
undersøges, om det kan laves et formidlingssamarbejde med 
Randers Regnskov. 

Konklusion
Egnet som projektområde til InfraNatur. Her kan gøres en 
forskel for biodiversitet med en målrettet indsats og ved at 
indtænke hensyn i den kommen drift og anvendelse.

Ved Randers Station ligger et areal med blomsterigt græsland der potentielt kan åbnes for publikum. Her er det Smalstråle i blomst. 
Foto: Morten DD Hansen
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Frederikshavn
Arealstørrelse: 2.5 Ha
Dato for besøg: 30. august 2017 
Vejr ved besøg: 14 C°, skyet, tørt, let vind
Planter: 63 arter
Insekter og spindlere: 10 arter 

Naturtilstand
Et meget næringsfattigt og tørt areal med en veludviklet 
steppeflora. Her er typiske arter for baneterræner 
som Stribet Torskemund og Sand-star. Biologisk set et 
spændende areal, der er præget af Vendsyssels tørre 
kystklima, der giver plads til andre arter end inde i 
landet.  
 
Den invasive Smalbladet Brandbæger er ret udbredt, 
men vurderes ikke at udgøre et stort problem.
 
Ved besøget blev der bla. fundet Lille Ildfugl og Grøn 
Bredtæge, men insektfaunen var noget begrænset 
grundet overskyet vejr, men her er potentiale for 
at finde adskillige rødlistearter i sæsonen, bl.a. 
Kommabredpande og Gråbåndet Bredpande.
 
Nuværende drift og brug
Arealet er et åbent baneterræn med aktive IC-spor. 
Bane Danmark rydder Havtorn, der kommer for tæt 
på baneanlægget. Tættest på de aktive IC-spor slås 
vegetationen 1-2 gange årligt, ellers ligger arealet urørt.

Naturpotentiale
En del af skærverne er nyanlagte efter sporarbejde. Med 
tiden vil urtefloret indvandre her og øge naturværdien 
yderligere.

Potentiale som donerareal
Fint donerareal, hvis der findes nærliggende ruderater 
der kan bruges som modtagerarealer. Dog kan det 
være problematisk aktivt at sprede frø fra smalbladet 
Brandbæger til andre steder.

Muligheder for naturfremmende tiltag
Det kan være en ide at fjerne lidt mere Havtorn, samt at 
holde øje med en art som Smalbladet Brandbæger ikke 
kommer til at dominere for voldsomt.

Muligheder for adgang og formidling 
Det kan være en mulighed, at give offentlig adgang til 
den sydøstlige del af arealet. Her kunne der sættes en 
planche med information om arealets biodiversitet

Konklusion
Ikke oplagt som projektområde til InfraNatur, da 
nuværende drift er meget fin.

Frederikshavn har et rigt blomsterflor, samt nyanlagte blottede skærver hvor til planterne kan indvandre til.  
Foto: Morten DD Hansen
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Lille Ildfugl 
Foto: Emil Skovgaard Brandtoft

Stribet Torskemund 
Foto: Morten DD Hansen

Smalbladet Brandbæger og Stenpikker 
Foto: Emil Skovgaard Brandtoft
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Tinglev-Tønder banen 

Arealstørrelse: Tønder: 1,1Ha Jejsing: 1,1Ha 
Bylderup Bov: 0,85Ha
Dato for besøg: 30. august 2017  
Vejr ved besøg: 14C°, overskyet, tørt, let vind.
Planter: Tønder: 16 Jejsing: 23 Bylderup Bov: 26 
Smådyr: Tønder:3  Jejsing: 2  Bylderup Bov: 4

Nuværende drift og Naturtilstand
Tinglev-Tønder banen har været uden togdrift siden 2002 og 
banen har ligget urørt siden. Skinner og sveller er fra 1867. 
Vi har valgt at analysere tre potentielle arealer på denne 
strækning samlet, for at give et hurtigt overblik over hvor 
en eventuel projektindsat ville være meningsfuld. Grundet 
15 år uden drift er naturen på de tre arealer, på et andet 
successionsstadie end de øvrige arealer vi har besøgt. 
Det meste har karakter af selvgroet krat og skov, samt 
græsdomineret græsland.
 
Tønder
Hele arealet er tæt tilgroet krat uden nogen nævneværdig 
naturkvalitet. Det er meget aflangt og smalt og omgivet af 
haver, veje og stier. Det vil derfor heller ikke give mening at 
rydde det for at skabe en ny jernbanesti eller noget tilsvarende.
Arealet er ikke egnet til plejetiltag eller formidling
 
Jejsing  
Arealet er har et spændende skovpræg af en nogenlunde 
kvalitet. Stort indslag af brombær, slåen og mirabel. Alt 
sammen noget, der giver nektar og pollen til insekterne 
igennem forår, sommer og efterår.
I den østligste del af arealet findes en lille plet med 
blomsterrigt græsland med blåhat, Liden Klokke og Rødkløver.
 

Cirka midt på arealet er en mere eller mindre åben plet, hvor 
der er partier med håret høgeurt i selve skinnerne.
 
Generelt er området fint, og det vil være synd at rydde det. 
Dog kan yderligere tilgroning forhindres, hvis området hegnes 
sammen med marken nord for og afgræsses i samarbejde med 
en lokal dyreholder. Alternativt kan lidt selektiv rydning af krat 
og vedvarende høslæt forbedre naturkvaliteten over tid. 

En formidlingsindsats med fokus på værdierne i de senere 
succesionsstadier kunne måske være en ide. Der er en friskole, 
som nærmeste nabo – de kunne måske lære noget? – de kunne 
måske lave høslæt? 
 
Bylderup-Bov
Langstrakt og smalt areal, som for størstedelens 
vedkommende er af ringe kvalitet. En del af arealet er tilgroet 
og svært fremkommeligt, mens størstedelen er kedeligt 
græsdomineret græsland. Et enkelt område har indslag af 
rundbælg og blåhat. Her fløj almindelig blåfugl, og der er en fin 
bestand af hvepseedderkop.
 
Arealet med indslag af blomster kan nok forbedres ved løbende 
høslet og fjernelse af materialet, men spørgsmålet er, om det 
er indsatsen værd. Det er et lille areal, som vil kræve en stor 
indsats. Der kan let etableres offentlig adgang ved at fjerne 
hegn.  
 
Konklusion
Kun Jejsing er egnet som projektområde til InfraNatur. Her 
er både et udemærket naturpotentiale og måske mulighed 
for formidling, naturpleje og undervisning i samarbejde med 
Jejsing Friskole. 
Ingen af arealerne er egnede som doner/modtagerarealer, da 
de er for små og ikke ruderater af naturtype.

Ved Jejsing er den gamle banestrækning sprunget i skov med mange blomstrende vedplanter og enkelte lysåbne urterige partier. 
Foto: Emil Skovgaard Brandtoft
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Ballerup
Størrelse på arealet 1 ha
Dato for besøg: 28. august 2017
Vejr ved besøg: 18C°, let skyet, tørt, vindstille 
Planter: 83 arter
Smådyr: 34 arter

Nuværende drift og brug
Arealet har nogle driftsbygninger og aktive spor. 
Størstedelen af arealet er nyanlagt med flader af grus og 
skærver.

Naturtilstand
Arealet er præget af nyanlagte grusflader og skærver, 
samt af sprøjtning langs sporet. Store dele af arealet er 
derfor helt vegetationsløse.  
 
Der er kun en stribe tilbage med blomstrende græsland, 
hvor de arter, der formentlig har været vidt udbredte på 
arealet før omlægningen, stadigt vokser. Meget af denne 
stribe er dog skyggepåvirket af træer og derfor af lavere 
kvalitet, men på de gode rester var der alligevel en høj 
diversitet og interessante banearter som Ru Bittermælk 
og Liden Kærlighedsgræs.

Der blev registreret hele 6 forskellige arter af mariehøns, 
her i blandt den flotte art Skakbræt. Der blev også 
registreret en knaldrød spidsmussnudebille ved navn 
Apion frumentarium.

Naturpotentiale
Der er risiko for spredning af Sildig Gyldenris. Den vokser 
på arealet og spredes effektivt til nye blotlagte flader. Det 
er værd at holde øje med, om den breder sig og eventuelt 
ty til slåning af planten.

Der er naturligvis et potentiale i friske grusflader og 
blottede skærver, fordi naturkvaliteten på arealet nu, 
stort set kun kan blive bedre. Men man må formode, 
at meget biodiversitet er gået tabt i anlægsprocessen. 
Det er værd at overveje, hvordan man i fremtidige 
anlægsarbejder kan undgå at tabe biodiversiteten.

Potentiale som modtagerareal
Det eneste oplagte naturfremmende tiltag kunne 
være at udnytte de bare skærver og grusflader som 
modtagerareal for materiale med frø fra de gamle 
baneterræner i København, og se om planterne her fra 
kan sprede sig til det nye substrat ved Ballerup. 

Københavns baneterræn kan dermed fungere som 
donerareal for Ballerup og bidrage til, at der hurtigere 
opstår en rig biodiversitet her igen. På den måde kan 
tidligere tiders spredning af frø med godsvogne fra et 
baneterræn til et andet simuleres.

Muligheder for adgang og formidling
Arealet er ikke så pædagogisk til formidling af banens 
natur, og det er ikke oplagt til at lave offentlig adgang.

Konklusion
Ikke egnet som projektområde til InfraNatur, da 
naturindholdet er for lille. 

En stor del af Ballerup arealet er nyetableret grus. En lille del er blomsterrigt græsland. Planterne kan måske sprede sig til det nye substrat. 
Foto: Anders N. Michaelsen
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København
Arealstørrelse 7,44 Ha
Dato for besøg 28. august 2017
Vejr: 22C°, næsten skyfrit, tørt, vindstille 
Planter: 108 arter
Smådyr: 41 arter

Nuværende drift og brug
Baneterrænerne ved Otto Busses vej i København er et 
stort areal, hvor delområderne har forskellig historik og 
trafikintensitet. Der kører mange tog på de nye dele af arealet, 
hvor imod de ældre dele med gammelt rangérterræn er 
ekstensivt benyttet og stort set uden drift. På de trafikerede 
dele sprøjtes der ret intensivt. 
 
Naturtilstand
Floraen på det gamle rangérterræn lige sydvest for 
metroselskabets hovedkvarter vidner om mange års 
godstransport. Her findes endnu nogle af de sjældne og kuriøse 
plantearter, der er indslæbt med godsvogne igennem tiden, 
f.eks. Liden Norel, Stinkende Høgeskæg, Smalbladet Hanekro, 
Liden Kærlighedsgræs og Ru Bittermælk. Men her er også 
massere Markkrageklo, hvilket vidner om græsland med 
langkontinuitet.  

Humlesneglebælg er vidt udbredt på arealet og er værtsplante 
for Almindelig blåfugl, som da også fløj talrigt under besøget. 
Også Rundbælg, der er værtsplante for Dværgblåfugl, var 
udbredt, men vi fandt kun tegn på larvegnav og ingen dyr.
Det mest spektakulære fund blandt insekterne var 
Seglgræshoppe, der er meget sjælden i Danmark.
 

I den østlige ende af arealet ligger et plateau med blomsterigt 
græsland, der er under begyndende tilgroning med græsser og 
vedplanter.
 
Naturpotentiale
Arealet har stadigt et stort naturpotentiale. Forventningen var 
ellers at de seneste mange års byudvikling i København og 
neddroslingen af godstrafikken, ville have fået en de sjældne 
planter til at forsvinde. Men de er her endnu, og potentialet for 
at de kan sprede sig, er der således også.
 
Muligheder for naturfremmende tiltag
Det vigtigste er at fortsætte den nuværende ekstensive brug og 
drift af det gamle rangérareal.

Når der lægges nye skærver eller nyt grus, så sørg for ikke at 
dække for store flader på en gang, så arterne kan nå at brede 
sig fra gamle områder til nye.
Brug altid næringsfattige substrater til alle former for anlæg på 
og nær banearealerne, også til støjvolde. 

På plateauet i det nordvestlige hjørne kan tilgroningen og 
ophobningen af førne bremses med afbrænding. Det kan 
gøres sikkert her, fordi arealet ligger på en høj og i afstand af 
elektriske installationer og naboer. 

Potentiale som donerareal
Kan bruges som donerareal til Ballerup baneterræn.
 
Muligheder for adgang og formidling
Da en del af baneterrænet er i brug, er det ikke oplagt at 
arbejde for offentlig adgang til arealerne.

Konklusion
Egnet som projektområde til InfraNatur, da naturkvaliteten er 
høj og kan forbedres med en målrettet indsats.

Dele af arealet i København har meget høj naturkvalitet. Det gælder særligt det gamle rangérterræn i det sydvestlige hjørne af arealet.  
Foto: Anders N. Michaelsen
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Ru Bittermælk 
Foto: Anders N. Michaelsen

Seglgræshoppe 
Foto: Lars Thomas

Kamhåret Fingeraks 
Foto: Anders N. Michaelsen
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Glostrup
Arealstørrelse: 2,0 ha + 1,8 ha
Dato for besøg: 29. august 2017 
Vejr ved besøg: 20C°, let skyet, tørt, vindstille
Plantearter: 120 arter
Smådyr: 26 arter

Nuværende drift og brug
Arealerne syd for det gennemgående spor ligger ubrugte og 
urørte hen.
Arealet på nordsiden af de gennemgående spor benyttes 
ekstensivt til aflæsning af gods ved en fabrik/lagerbygning. Der 
er behov for, at der bliver indhentet flere oplysninger om drift 
og pleje, men det formodes at her sprøjtes lejlighedsvist med et 
herbicid, men hvilket stof der benyttes vides ikke.  

Naturtilstand
Det sydøstlige areal har en fin naturskovskaraktér med dødt 
ved og mange svampearter. Kvaliteten består i, at arealet må 
have ligget urørt i mange år. Det sydvestlige areal er derimod 
domineret af Sildig Gyldenris og fremstår tilgroet af lav kvalitet.

Det nordlige areal er meget tørt græsland domineret af 
rødsvingel. Sammenlignet med lignende ekstensivt benyttede 
og sprøjtede baneterræner, er her et yderst begrænset 
blomsterflor. Baneterrænet er anlagt med vasket grus, der er 
et ekstremt næringsfattigt og veldrænende substrat. Måske 
er det ligefrem for tørt og fattigt til at urterne kan vokse her? 
Det er stadigt en gåde præcis hvad, der giver græsserne en 
konkurrencefordel overfor urterne her. 

Der blev dog fundet ét eksemplar af Trekløft Alant. Det er et 
opsigtsvækkende fund, for arten er utroligt sjælden i Danmark 
og kun kendt fra få kystnære overdrev med storebæltsklima. 

Der blev også fundet natlys med potentielt larvegnav fra 
Natlyssværmer. Det er oplagt at foretage en lyslokning på 
lokaliteten i Natlyssværmerens flyvetid i 2018. Det vil være 
sensationelt, hvis arten har spredt sig her til. 

Mellem to spor er der en sydvendt skrænt, der i dag er 
overvokset med Sildig Gyldenris og Brombær.  

Naturpotentiale
Voksestedet for Trekløft Alant er angivet på kortet. Det er værd 
at holde øje med om planten kommer igen og eventuelt breder 
sig de kommende år. Planten er tørketolerant, så måske kan 
den brede sig. 

Potentiale som donerareal
Ikke egnet som donorareal, da urtefloraen ikke er veludviklet. 
 
Muligheder for naturfremmende tiltag
Det vigtigste er at undgå sprøjtning omkring voksestedet 
for Trekløft Alant. Gyldenris og brombær kan med fordel 
bekæmpes målrettet med afbrænding og vedvarende årlig 
slåning på den sydvendte skrænt. Sydvendte skrænter med lav 
urtevegetation vil gavne insektfaunaen og vil også kunne blive 
et potentielt voksested fro Trekløft Alant. Eventuelt kan man 
sprede lidt fnok fra den ene plante til den blottede skrænt.
Naturpleje på det sydlige areal er ikke indsatsen værd.

Muligheder for adgang og formidling
Det er ikke oplagt at åbne arealet for offentligheden.

Konklusion
Egnet som projektområde pga. de sjældne arter.

Glostrup har stadig godstrafik og er ekstensivt benyttet. Arealet er generelt græsdomineret, dog med Natlys i kanterne, som her ses i blomst. 
Foto: Anders N. Michaelsen
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32 InfraNatur

Taastrup 

Arealstørrelse: 2,5 Ha
Dato for besøg: 29. august 2017 
Vejr: 20C°, let skydække, tørt, vindstille
Plantearter: 99  
Smådyr: 28 

Nuværende drift og brug
Gammelt spor og depotområde, der bruges ekstensivt. 
Der bliver sprøjtet manuelt i og omkring sporene, og er 
foretaget beskæring af birketræerne i den vestlige del. 
 
Naturtilstand
Generelt er området dækket af blomsterigt græsland. 
Hele den midterste del er dog befæstet og dermed 
vegetationsløst. En stribe i det sydvestlige hjørne bag 
det befæstede areal har den mest varierede urteflora, 
der formentlig skyldes lang kontinuitet. Bag bunken af 
betonsveller vokser der Kransbørste, som nok kun trives 
der i kraft af skyggen fra svellerne. 

Arealet længst mod nordøst er græsdomineret. Her står 
dog en bestand af Gul Evighedsblomst. Midt på arealet, 
lige syd for det gennemgående spor, vokser den sjældne 
art Småskærmet Pastinak. 
 
Det relativt beskedne antal af insekter, skyldes nok 
i høj grad den fremskredne dato for besøget. Ingen 
bemærkelsesværdige arter, men lokaliteten har en 
varieret flora, og dermed potentiale for betydeligt flere 
dyr tidligere på sæsonen. 

 
 
 
Naturpotentiale
Naturpotentialet består i sporenes alder, men er dog 
begrænset af et beskedent areal med egnet substrat og 
af skyggen fra træerne syd for arealet. 

Muligheder for naturfremmende tiltag
Den største trussel for biodiversiteten vil være en for 
hurtig omlægning af den sydlige del. Hvis man kan lægge 
nye skærver i etaper i stedet for på en gang, når arealet 
skal omlægges, er det at foretrække.

De gamle træsveller kan med fordel blive liggende, da 
det giver gode levesteder for insekter.

En rydning af krat med 4-5 års interval i den sydvestlige 
ende, kan sikre at det ikke vokser helt til. Beskæring af 
birk i sydøstligt hjørne er godt.
Eventuel fældning af træer der skygger for arealet.

Potentiale som doner/modtagerareal
Ikke egnet som donorareal, da arealet med urter er for 
lille. Ikke egnet som modtagerareal, da stedets egen 
flora skal have mulighed for at brede sig lokalt.

Muligheder for adgang og formidling
Da der er spor i drift, er det ikke oplagt at etablere 
offentlig adgang. 

Konklusion
Ikke egnet som projektområde til InfraNatur, da 
naturpotentialet er begrænset til et lille areal og 
mulighederne for formidling ikke er oplagte.

Den ekstensivt benyttede del af Taastrup arealet rummer et fint blomsterflor. Her et sent blomstrende eksemplar af Slangehoved. 
Foto: Anders N. Michaelsen



33Basisanalyser

B
lo

dr
ød

 H
ed

el
ib

el
 

Fo
to

 L
ar

s 
A

nd
er

se
n

G
ul

 E
vi

gh
ed

sb
lo

m
st

 
Fo

to
: A

nd
er

s 
N

. M
ic

ha
el

se
n

K
ra

ns
bø

rs
te

 
Fo

to
: A

nd
er

s 
N

. M
ic

ha
el

se
n



34 InfraNatur

Rødbyhavn
Arealstørrelse: 8,9 Ha
Dato for besøg: 30. August 2017
Vejr ved Besøg: 24C°, let skyet, tørt, vindstille
Plantearter: 111
Smådyr: 44

Nuværende drift og brug
Rødbyhavn Rangérterræn er ikke i brug. Der har derfor været 
stop for både sprøjtning og anden drift siden 2000. Der har 
dog været foretaget rydning af en del vedopvækst i 2010 i 
et samarbejde mellem Lolland Kommune og frivillige fra 
Lepidopterologisk Forening.  

Naturtilstand
Rødbyhavn Rangerterræn er berømt for sin artsrige natur, så 
der er god dokumentation for mange sjældne arter. Hele arealet 
er blomsterrigt græsland af høj kvalitet, dog er den sydlige del 
af arealet under kraftig tilgroning af især Skovfyr og Havtorn. 
Bjergrørhvene breder sig også.
 
Arealet har både lang kontinuitet og betydelig størrelse. Det 
knastøre substrat af grus, skærver, sveller og skinner skaber 
gunstige forhold for tørketolerante planter og varmekrævende 
insekter. Den geografiske placering betyder at arealet er første 
stop for arter, der indvandrer til Danmark syd fra. 

Ved besøget blev der dog kun fundet en lille del af den rige 
insektfauna, hvilket skyldes datoen. De fleste sjældne arter er 
så varmekrævende, at slutningen af august er efterår for dem. 
Blandt de arter der blev fundet var 50-100 individer af Blåvinget 
Steppegræshoppe, som her har sit eneste levested i Danmark. 

Den sjældne flue Brullaea ocypteridea, blev også fundet. Den 
kendes kun i ganske få eksemplarer, alle fra Rødbyhavn. 
Natlyssværmer lever her også, men flyver i maj. Der blev 
dog set larvegnav af Natlyssværmer på Rødfrugtet Natlys. 
Natlyssværmer er omfattet af EU’s Habitatdirektiv Bilag IV.
Af sjældne planter blev der bla. fundet Purpur-Storkenæb og 
Smalbladet Hanekro, sidstnævnte endda også i et hvidblomstret 
eksemplar. Begge arter er i Danmark kun kendt fra baneterræn. 

Muligheder for naturfremmende tiltag 
Det er afgørende for de sjældne arter, at her foretages 
omfattende rydninger af vedplanter. Optrækning af Havtorn 
og fældning af Skovfyr er mest presserende. Måske også 
Glansbladet Hæg og Birk. Det bør også undersøges, hvordan 
man kan begrænse Bjergrørhvene i at brede sig yderligere. 
Målet for indsatsen bør være at holde arealet som et åbent 
steppelandskab uden krat, da det er steppearterne der gør 
arealet unikt. Tilgroning kan måske begrænses ved at en gede- 
eller fårehyrde sætter sine dyr på arealet, så nyopvækst af 
vedplanter kan blive nippet ned. 
 
Potentiale som donorareal
Der er ikke oplagte modtagerarealer lokalt.  

Muligheder for adgang og formidling
Der er store formidlingspotentialer i at åbne arealet for 
publikum og fremvise den unikke naturværdi og det spændende 
postapokalyptiske landskab med overgroede perroner. 
Der er i dag uofficiel adgang til arealet, men af 
sikkerhedshensyn, bør man måske afskærme mod det 
gennemgående spor og evt fjerne søm, der stikker op af de 
gamle sveller, hvis man vil åbne arealet officielt for besøgende. 

Konklusion 
Biologisk set det mest oplagte projektområde til InfraNatur. En 
målrettet indsats for naturen her vil være af national betydning.

Rødbyhavn har ubetinget den højeste naturkvalitet af alle arealerne, men er under kraftig tilgroning af Havtorn, Skovfyr og Bjergrørhvene.  
Foto: Anders N. Michaelsen
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36 InfraNatur

Kavslunde
Størrelse på arealet 1 ha
Dato for besigtigelse: 8. juni 2018
Vejr ved Besigtigelse: 25C°, skyfrit, vindstille
Plantearter: 105 
Insektarter: 12

Nuværende drift og brug
Arealet er Ikke i brug nu, men har fornyligt (hvornår) 
været brugt til oplagsplads under renovation af skinner på 
strækningen. 

Naturtilstand
Det nylige anlægsarbejde på strækningen har forstyrret 
skærvelaget på arealet, så der er opstået et klassisk 
blomsterdomineret ruderat med mange énårge og toårige 
urter, f.eks. Toårig Natlys. 

Orkideen Skovhullæbe blev også fundet. Det er en af de 
orkidéarter, der er hurtigst til at indtage nye voksesteder, og 
samtidig er ret udbredt.

Under feltbesøget var det meget tørt, men dele af arealet ser 
alligevel ud til at være tidvist våde, i det der vokser både Blågrå 
Siv og Lysesiv. Der må også være våde arealer i nærheden, da 
en fouragerende Blåbåndet Pragtvandnymfe blev set på arealet.

I kanten af arealet vokser der Elm og på bladene blev der fundet 
larvegnav fra sommerfuglen Det Hvide W. Elmetræerne udgør 
dermed en vigtig del af områdets naturkvalitet.

Et tilstødende areal er beskrevet som stærkt forurenet med 
tungmetaller, men bidrager positivt til områdets biodiversitet, 
da det rummer mange blomstrende urter, samt karakterarter 
for tørt sandet græsland, f.eks. Stor Bredpande og Gulspurv. 

Naturpotentiale
Områderne med ruderatkaraktér er gode som de er. De kan 
med ca 3-4 års mellemrum med fordel forstyrres igen, så de 
ikke vokser til i græsser. Arealet med krat og selvgroet skov, 
har også en høj naturværdi, der kan udvikle sig i positiv retning 
af naturskov uden indgreb. Der ligger desuden et potentiale i, at 
det tilstødende forurenede areal ligger urørt med mange gode 
arter. 

Der er en lille bestand af Japansk Pileurt, der er en invasiv 
planteart, som kan påvirke naturkvaliteten negativt. Ved 
entreprenørarbejde, skal man undgå at sprede stængel- og 
rodstykker samt skabe spirebede for arten, ved at forstyrre 
jorden omkring bestanden.

Muligheder for naturfremmende tiltag
Der kan jævnligt skabes nye åbne flader med grus og skærver 
til genkolonisering af værdifuld ruderat flora. Dette kan f.eks. 
gøres ved at rode i skærvelaget eller udlægge nye skærver 
hvert 5. år. Brug af arealet som oplagsplads for skærver kan 
gavne, så længe hele arealet ikke dækkes på én gang. Der kan 
eventuelt lægges en bunke af skærver, der kan skubbes rundt 
til de mest græsdominerede områder, så urterne favoriseres og 
græsserne hæmmes.

Muligheder for adgang og formidling
Der er ikke hegnet mod sporet, hvilket betyder, at der ikke 
umiddelbart kan åbnes for officiel offentlig adgang. Der er dog 
gode adgangsforhold til arealet i dag og det er attraktivt at gå 
en tur der, i det man kan ”gå en sløjfe” hvis man kombinerer 
turen med naboarealet. 

Konklusion
Kavslunde har en udmærket naturkvalitet, men er ikke 
oplagt som projektområde, da biodiversiteten tilgodeses ved 
nuværende brug. Største risiko for naturkvaliteten er ophør af 
brug og drift. 

Kavslunde rummer både flader med blomsterdomineret græsland og små bunker af nye skærver der endnu ikke er koloniseret af planter. 
Foto: Anders N. Michaelsen
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38 InfraNatur

Aarup
Størrelse på arealet 0,8 ha
Dato for besigtigelse: 8. Juni 2018
Vejr ved Besigtigelse: 27C°, skyfrit, vindstille
Plantearter: 91 
Insektarter: 12

Nuværende drift og brug
Arealet har været brugt til oplagsplads under renovation af spor 
på strækningen. Der er efterladt bunker af grus og skærver, der 
er under kolonisering af urter.

Jævnlig brug af kørevej holder en del af arealet åben med 
forstyrrelse. Der sprøjtes omkring sporet og der beskæres pil.
 
Naturtilstand
Arealet er i god naturtilstand med en artsrig flora. Der er 
store halvåbne skærveflader med spændende plantearter som 
Bakke-Nellike, Stribet kløver og Kugle-Museurt, samt mange 
almindelige, men gode nektarrige urter som Alm. Rundbælg, 
Alm. kællingetand, Slangehoved og Mark-Krageklo.

Det levende hegn syd for arealet er endnu lavt og hullet, så 
skyggevirkningen på det åbne areal er endnu ikke stor. Med 
tiden vil det være godt at beskære eller tynde vedplanterne, så 
de ikke bortskygger urtefloret.

Under besøget var det meget varmt og ekstremt tørt. Der blev 
derfor registreret få flyvende insekter.

Naturpotentiale
Der er potentiale for at spændende insekter kan indvandre til 
området. Hvis de mest næringsfattige arealer får lov til at ligge 
uforstyrret længe nok, kan der også indvandre spændende 
arter af laver. 

Muligheder for naturfremmende tiltag
Naturpotentialet kan øges ved udlægning af gamle træsveller 
eller andet stort, dødt ved på solrige steder. 

Større vedplanter kan ringes, for at skabe stående dødt ved 
og lysne op i den tilstødende bevoksning, så den ikke skygger 
urterne væk.

Når der med tiden opstår et førnelag af meget vissent 
plantemateriale, kan der med fordel foretages en kontrolleret 
forårsafbrænding.

Muligheder for adgang og formidling
Der er ikke et hegn mod spor i drift i dag. Arealets indretning 
med et eksisterende hjulspor, gør dog at det er naturligt at 
holde sig på afstand af spor i drift. Der kan evt. opsættes et lavt 
hegn, samt advarselsskilte om ikke at nærme sig sporet.
Der er allerede adgang til nyttehaver der støder op til arealet, 
som eventuelt kan benyttes. Kørevejen/hjulsporet giver også 
nem adgang.

Formidlingspotentialet er godt, da arealet meget pædagogisk 
illustrerer, hvad banearealer kan bidrage med naturmæssigt.

Konklusion
Aarup er velegnet som projektareal til InfraNatur. Her er 
både høj naturkvalitet, potentiale for forbedringer, samt gode 
muligheder for adgang og formidling. 

Aarup har fin variation med bunker af grus under tilgroning, gamle sveller under nedbrydning og store flader med blomstrende urter.  
Foto: Anders N. Michaelsen
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40 InfraNatur

Holmstrup
Størrelse på arealet 1,0 ha
Dato for besigtigelse: 8. Juni 2018
Vejr ved Besigtigelse: 28C°, skyfrit, vindstille
Plantearter: 88
Insektarter: 11

Nuværende drift og brug
Arealet er ikke i brug nu, men har været brugt til oplagsplads 
under renovation af skinner på strækningen (Hvornår). Arealet 
bliver uofficielt brugt til hundeluftning og spadsereture, da der 
er let adgang ude fra. 

Naturtilstand
Relativt stort areal med blomsterrigt græsland med fine arter 
som Blåhat, Alm. Kællingetand, Humlesneglebælg og Toårig 
Natlys, samt indslæbte eksoter som smalbladet brandbæger.
Arealet ligger på nordsiden af sporet og er derfor ikke 
skyggepåvirket af vedplanter.
Der er en del Gråpil og en nordamerikansk bærmispel-art, der 
breder sig som små buske på arealet. Det kan være genvækst 
fra tidligere års rydning, og derfor kan tilgroningen muligvis 
foregå hurtigt.
Krat omkring den østlige ende med kørevej, kan fungere som 
en varm lomme med læ til insekter på kølige sommerdage, og 
som skyggegiver på de varme.
Der er god variation mellem skærveområder med helt nulstillet 
vegetation til skærver med hundelaver, der må formodes at 
have lang kontinuitet. Der er i det hele taget god variation 
mellem forskellige successionsstadier inden for arealet, hvilket 
skaber levesteder til arter med meget forskellige krav.
I den vestlige ende af arealet vokser de invasive arter Japansk 
Pileurt og Mangebladet Lupin i et område, der før har været 
brugt til nyttehaver. Særligt lupinerne kan potentielt sprede sig 
til meget tørre og næringsfattige arealer, og udgør derfor en 
trussel mod biodiversiteten.
Sommerfuglen dværgblåfugl blev registreret på arealet. Den er 
valgt som indikatorart for gode ruderater. 

Naturpotentiale
Det store areal med blomsterrigt græsland kan opretholdes 
med det rette forstyrrelsesregime. 

Uden pleje eller anvendelse som oplagsplads, vil arealet med 
tiden gro til i græsser og vedopvækst. 
Krattet på nordsiden af arealet vil udvikle sig endnu mere 
gunstigt, hvis det fortsat for lov til at ligge urørt.
Invasive arter er en trussel mod biodiversiteten på de åbne 
flader, særligt Mangebladet Lupin.

Muligheder for naturfremmende tiltag
Der kan udlægges en bunke af skærver, der kan flyttes rundt 
lejlighedsvist, så nye succesionsstadier fortsat kan opstå. Man 
kan også rode kraftigt i eksisterende skærvelag, for at fremme 
pionerarter. Dog bør lavdækkede flader bevares uforstyrrede, 
da de kan opretholde sig selv som lysåbne, grundet meget lav 
produktivitet.
Der kan foretages lejlighedsvise rydninger af små vedplanter 
på de lysåbne flader. De skæres ved rod, når de er 2 ca. meter 
høje. Enkelte buske af gråpil bør dog altid skånes når der 
ryddes, da pil har en stor tilknyttet biodiversitet og tiltrækker 
mange arter af bier når de blomstrer i foråret, særligt 
hanplanter med både pollen og nektar i blomsterraklerne – det 
kan man kun se i blomstringstiden.
På solrige steder kan der udlægges træsveller, som kan 
fungere som levested for vedboende insekter.
Arealet er soleksponeret og derfor nemt at afbrænde 
kontrolleret i foråret, når der over tid ophobes et større 
førnelag af visne planter. F.eks. på den sydvestlige del af 
arealet, hvor nogle muldbunker har ligget og der måske 
hurtigere vil dannes tættere græsdække.

Der kan foretages en målrettet bekæmpelse af Mangebladet 
Lupin, der udgør en væsentlig trussel mod den øvrige flora. 
Man bør undgå at forstyrre jordbunden omkring bestanden af 
Japansk Pileurt, da dette kan stimulere spredning af arten.

Muligheder for adgang og formidling
Adgangsmulighederne er gode, da arealet ligger lige op til den 
nordlige perron. Man kan også gå der til fra den sydlige perron 
via gangtunnel. Der er ikke hegn mod spor i drift og der kan 
derfor ikke umiddelbart gives officiel offentlig adgang.
Formidlingsmulighederne er jævne. Man kunne skabe 
lokalengagement i at observere og bekæmpe invasive arter.

Konklusion
Holmstrup har et udemærket naturpotentiale, men i forhold til 
Aarup og Ullerslev er det ikke nær så artsrigt og derfor ikke lige 
så oplagt som projektareal. 

Ved Holmstrup er der et relativt stort ruderat med mange urter, bla. Almindelig Rundbælg, der er værtsplante for sommerfuglen Dværgblåfugl. 
Foto: Lars Andersen
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42 InfraNatur

Ullerslev
Størrelse på arealet 1,2 ha
Dato for besigtigelse: 8. Juni 2018
Vejr ved Besigtigelse: 25C°, skyfrit, vindstille
Plantearter: 129 
Smådyr: 6 

Nuværende drift og brug
Ikke i intensiv brug nu, men har for nyligt (Hvornår?) 
været brugt til oplagsplads under renovation af skinner på 
strækningen. I sær i den østlige ende er der tegn på nylig 
aktivitet. Der er stadig et oplag af betonsveller, måske blot et 
restlager af sveller. 
Der er ikke umiddelbart tegn på rekreativ brug af arealet. 

Naturtilstand
Relativt stort areal med blomsterdomineret græsland med gode 
insektplanter som f.eks. Rundbælg, Kællingetand, Slangehoved, 
Rødkløver og Markkrageklo, men også botaniske sjældenheder 
som Stribet Kløver, Salomons Lysestage og Liden Torskemund. 
Den aktivitet der været i forbindelse med sporarbejdet, ser 
ud til at have øget variationen på arealet og dermed gavnet 
naturkvaliteten.
Der er dog en del skyggepåvirkning fra tilstødende skovbryn, 
der begrænser steppefloraens udbredelse en smule.
Under besøget var det meget varmt og ekstremt tørt. Der blev 
derfor registreret få flyvende insekter.

Naturpotentiale
De store flader med unge successionstadier muliggør fortsat 
spredning af urter. Der findes derfor heller ikke flader 
med laver endnu. Det kan ikke udelukkes, at værdifulde 
skærveflader med laver er forsvundet i forbindelse med det 
nylige sporarbejde. Laverne kan indfinde sig med tiden, hvis der 
fremadrettet efterlades tørre flader uforstyrret.
Indenfor de nærmeste 5-10 meter af skovbrynet, står der 

unge vedplanter på spring til at skyde i vejret. De kan skabe 
yderligere skygge, til skade for urterne og de tilknyttede 
insekter.

Muligheder for naturfremmende tiltag
En rydning af unge vedplanter kan gavne urterne. De trækkes 
op eller skæres ved roden. De mindre vedplanter skal ikke nå 
over 2 meter før det skæres ned. 
Alle vedplanter skal dog ikke ryddes. Enkelte efterlades for at 
sikre strukturvariation på arealet.
Hvis vedplanterne skæres ved rod, kræver det en løbende 
indsats at holde tilgroningen i at ”passende” niveau. I løbet af 5 
år kan de vokse 2-3 meter. 

Der kan med fordel tyndes ud i skovbrynet syd for arealet, så 
træerne ikke skygger så meget for urterne. Noget af det store 
døde ved kan efterlades på arealet til gavn for vedboende 
insekter. Nogle af træerne kan ringes, så de bliver til stående 
dødt ved. 

Muligheder for adgang og formidling
Der mangler et sikkerhedshegn mod spor i drift. Alle tog 
kørte hurtigt igennem, og det opleves voldsomt, selvom der 
er et vigespor mellem hovedsporet og selve arealet. Hvis man 
formidler de spændende arter, så lokker man måske folk 
tættere på sporet. Arealet er en stor flade, der grænser lige op 
til spor i drift. Det kræver derfor en markering af hvor man må 
færdes og hvor man ikke må færdes.
Adgangsforholdene er gode, men det er ikke muligt at gå 
en rundtur på arealet. Man skal vide stedet ligger der for at 
komme der til. Det rekreative potentiale begrænses en smule 
af, at der ikke udsyn til mange steder, da arealet støder op til 
en støjskærm og et villakvarter, samt høj en tæt skov langs 
sydsiden. 

Konklusion
Ullerslev er velegnet som projektområde. Her er  høj natur-
kvalitet med stor mangfoldighed af spændende plantearter. Den 
nuværende drift understøtter arterne. Der kan laves målrettede 
tiltag, der sikre naturkvaliteten endnu bedre. Arealet er 
udfordrende at åbne for besøgende, men det er ikke umuligt.

Blomsterdomineret ruderat med Harekløver, Humle-Sneglebælg og Stinkende Storkenæb i mellem de bare skærver. 
Foto: Anders N. Michaelsen
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