
Infranatur-konference i Horsens 

April 2019   

W3 – Anlæg af 
Infrastruktur med 
Natur 



1. Introduktion til emnet    15 min.

2. Dialog om temaer 2 og 2    3 x 10 min.

3. Opsamling af erfaringer, viden, åbne spørgsmål 

eller hvor mangler der viden og erfaring fra dialog 

runden, alle   20 min.

Workshop program W3

30.april 2019
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Naturprojekt i anlæg af tunnel – ”Building with 
nature” Hvordan fremmer vi natur?
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I anlægsprojekter?
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Femern på Lolland
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i en implementerings-
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Mål; bedre natur end før
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Skabe grønne korridorer

Undgå at nedlægge svært 

Erstattelige habitater

Erstatningsnatur etableret

delvis inden anlægsstart



Genskabe oprindelige naturelementer
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Oprindeligt lavvandet marint område med lagune 

Etablering af marint vådområde i forbindelse med nyt forland

Stormflod i 1872 ændrede syd Lolland 

lavvandede marine områder blev inddæmmet



Hvor giver det mening at udføre 
erstatningsnatur? 

30.april 2019
JBL 5

Lysåben natur, strandenge, 

biologiske overdrev, fersk enge

Søer, vandhuller, moser

Forudsætninger lokalt, forhistorie, 

jordbundsforhold, biologisk potentiale



Overvågning og pleje af erstatningsnatur
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Overvågning og pleje en del af naturplanen

Oprensning af vandhuller

Græsning og høslæt

Type af græsning

Virkemidler for at fremme etablering



Hovedtema 1; Hvordan fremmer vi natur i anlæg 
af infrastruktur ?

 Hvad skal man tage med i en naturplan
 Hvilke naturhensyn skal/kan indbygges

 Hvordan integreres naturhensynet i 

infrastrukturprojektet

 Hvordan inddrages de muligheder der findes i lokal 

området

 Hvordan kan der tages højde for biodiversitet og 

forbedring forholdene for vild natur

 Hvordan skaffer man plads til erstatningsnatur, hvilke 

udfordringer byder det på og hvordan kan de eventuelt 

løses
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Hovedtema 2; Erstatningsnatur, hvordan, hvornår 
og hvilke muligheder?

 I hvilke situationer giver det mening at kompensere for 

naturtab med erstatningsnatur

 Hvornår anlægges erstatningsnatur i forhold til 

anlægsarbejdernes tidsplan

 Hvilke habitat typer er realistisk at erstatte 

 I hvilken udstrækning er det muligt at skabe 

naturforhold for beskyttede arter

 Hvilken indflydelse har områdets forhistorie, 

jordbundsforhold og biologiske potentiale
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Hovedtema 3; Hvordan udvikles og plejes 
erstatningsnatur, og erstatter det det det skal?

 Hvilke indsatser gøres for at overvåge og følge 

udvikling af erstatningsnatur

 Hvilke problemstillinger forekommer ved udvikling af 

erstatningsnatur

 I hvilken udstrækning er det nødvendigt med 

plejeindsats for at opnå ønskede resultater

 Hvordan foretages og organiseres plejeforanstaltninger

 Hvilke virkemidler kan bruges for at fremskynde 

etablering af erstatningsnatur

 Hvad er succeskriterierne
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