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Baggrund
I forbindelse med et større projekt med sporvedligeholdelse på Lokaltogs jernba-
nestrækning Østbanen, på Stevns er der planlagt sporarbejde på hele strækningen. 
Der er projekteret sporarbejde på strækningen fra Køge til Hårlev, samt fra Hårlev til 
henholdsvis Faxe Ladeplads og Rødvig.

Forud for igangsættelse af projektet er der foretaget en række undersøgelser og 
vurderinger af en række eksisterende forhold. Dette notat omfatter en vurdering af 
hvordan og i hvilket omfang projektet påvirker arter på habitatbekendtgørelsens bi-
lag-IV inden for det udpegede projektområde.

Projektbeskrivelse
Der skal foretages en gennemgribende renovering af Østbanen fra Køge over Hårlev 
og til henholdsvis Faxe Ladeplads og Rødvig.

Renoveringen indebærer bl.a. renovering af spor, sporskifter, udskiftning af sveller, 
ballastrensning samt udvidelse af banedæmninger jf. nye banekrav.

Der vil desuden også blive foretaget ændringer på enkelte stationer i form af udvi-
delse af Faxe Syd station med et ekstra spor samt nedlæggelse af den eksisteren-
de Rødvig Station og etablering af ny station nogle hundrede meter nordligere, ved 
Vemmetoftevej.

For at banen lever op til kravene til afvanding af sporarealer foretages der stedvis 
bl.a. etablering af nye banegrøfter, oprensning af eksisterende banegrøfter eller 
etablering af dræn og rørlægning i bynære områder. Derudover etableres der forsin-
kelsesbassiner omkring stationerne St. Heddinge, Karise, Hårlev og Klippinge.

I forbindelse med anlægget etableres en midlertidig arbejdsvej langs sporet med 
adgang til lokale arbejdspladser/logistikpladser, hvor der sker omlæsning af nye og 
gamle materialer (kort 1). Arbejdsveje og arbejdspladser placeres parallelt med spo-
rets tracé. 

Der er i forbindelse med placering af arbejdsveje og -pladser taget højde for at fri-
holde arealer indenfor Natura2000 områder, samt så vidt muligt at friholde arealer 
indenfor §3-beskyttet natur, fredskov eller andre diverse beskyttelseslinjer.

Vestvendt skråning domineret af høj urte-
vegetation.
D. 20. sep. 2021
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Kort 1 - Oversigtskort over lokalbanen på Stevns. Der arbejdes inden for 100 m af banen 
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Lovgrundlag
Natura 2000 er betegnelsen for et sammenhængende netværk af beskyttede natur-
områder i EU, udpeget på grundlag af bestemmelser i de to EU-direktiver – Fugle-
beskyttelsesdirektivet /2/ og Habitatdirektivet /3/. Områderne er udpegede til at 
bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede 
eller karakteristiske for EU-landene. 

Habitatdirektivet og bilag IV
EU habitatdirektivet fra 1992 har til formål at fremme biodiversiteten i medlems-
staterne ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af arter og naturtyper, 
der er af europæisk betydning. Af Habitatdirektivet fremgår det, at medlemslande-
ne skal indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter omfattet af 
Habitatdirektivets Artikel 12 og Bilag IV, uanset om disse forekommer inden for eller 
uden for et Natura 2000-område /8/. 

For disse arter indebærer beskyttelsen bl.a. et forbud mod alle former for forsæt-
ligt drab eller indfangning af individer af disse arter. Der er ydermere forbud mod 
forsætlig forstyrrelse, i særdeleshed i yngle- og opvækstperioden samt beskadigelse 
eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder (se tekstboks). Direktivet er imple-
menteret i dansk lovgivning ved bl.a. habitatbekendtgørelsen /8/ og naturbeskyttel-
seslovens /10/ §29a.

Overordnet set skal det sikres, at den økologiske funktionalitet af den pågældende 
bestands yngle- og rasteområder opretholdes på mindst samme niveau som hidtil. 
Ved den økologiske funktionalitet forstås de samlede livsvilkår, som et område tilby-
der en bestand af en given art.

På den baggrund skal det vurderes, hvorvidt det planlagte sporarbejde langs 
Østbanen kan påvirke bestande af de forskellige bilag IV-arter der lever i området, 
negativt. For markfirben gælder det hovedsaligt ødelæggelse af yngleområder i 
forbindelse med grave- og anlægsarbejde på skråninger, for arter af padder er det 
hovedsaligt tørlægning af vådområder, der fungerer som ynglesteder og for flager-
mus gælder det hovedsaligt fældning af træer og trægrupper. 

Der skal ligeledes vurderes, om landskabets økologiske funktionalitet, for en lokal 
bestand af en given bilag IV-art, påvirkes i et omfang, hvor det er nødvendigt at 
indarbejde afværgeforanstaltninger i projektet.

Nærværende notat indeholder en vurdering af projektets potentielle påvirkninger 
af bilag IV-arter og disses levesteder, og udgør således en væsentlighedsvurdering 
for bilag IV-arterne. Der tages i nærværende notat udelukkende stilling til hvorvidt 
der er bilag IV-arter, der kan blive påvirket af projektet i hele dets udstrækning. Der 
er i et selvstændigt dokument til projektet foretaget en vurdering af projektets po-
tentielle påvirkninger af Natura 2000-områder som projektet krydser eller passerer.

Yngleområder omfatter om-
råder, som er nødvendige for 
dyrenes parring eller kurtise-
ring, fødsel, eller opvækst af 
unger. Definitionen dækker også 
arealer i nærheden af selve 
yngleområdet, hvis afkommet er 
afhængigt af disse arealer.

Rasteområder defineres som 
områder, som er vigtige for at 
sikre overlevelsen af enkelte dyr 
eller bestande, når de er i hvile. 
Rasteområder er således områ-
der, hvor dyrene i eller uden for 
yngletiden opholder sig for at 
hvile, sove eller overvintre, op-
holder sig i skjul i større koncen-
trationer eller opholder sig for at 
opfylde vigtige livsfunktioner. 

For både yngle- og rasteområder 
gælder, at områder, der benyttes 
løbende hvert år eller med års 
mellemrum, skal beskyttes, selv 
når de ikke aktuelt benyttes af 
de pågældende arter. 
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Mulige bilag IV-arter i området
Jf. data hentet fra Danmarks Miljøportal, arter.dk, DOFbasen samt andre rappor-
ter og relevant faglitteratur er der på Stevns registreret følgende arter omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV:

Krybdyr
Markfirben

Padder
• Stor vandsalamander
• Springfrø
• Spidssnudet frø
• Grønbroget tudse 

Flagermus
• Dværgflagermus
• Sydflagermus
• Vandflagermus
• Bredøret flagermus
• Skimmelflagermus
• Troldflagermus
• Langøret flagermus
• Frynseflagermus
• Brandts-/skægflagermus
• Damflagermus
• Leisler flagermus
• Pipistrelflagermus 

Der er kun registreret fund af grønbroget tudse få steder på Stevns og med stor 
afstand til projektområdet. Det vurderes ikke at arten har bestande i vandhuller der 
ligger inden for projektområdets og som evt. vil kunne blive påvirket af projektet. 
Grønbroget tudse vil derfor ikke yderligere blive omtalt i rapporten. 

Skovene på Stevns huser mange forskel-
lige arter af flagermus. Der er derfor i 

forbindelse med placering af arbejdsveje 
og -pladser taget højde for at friholde 

arealer gennem skovene.
D.  3. sep. 2021

Foto: Lars Maltha Rasmussen
Tidal Consult

Der blev foretaget feltbesigtigelser 
af arealer, der i forbindelse med den 
indledende screening blev vurderet til 
at kunne være potentielle levesteder for 
markfirben - bl.a. her ved Hårlev 
D. 20. sep. 2021
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Metode og datagrundlag
Beskrivelserne og vurderingerne af områder, arter og naturtyper der er omfattet af 
internationale naturbeskyttelsesbestemmelser, er baseret på relevant og eksiste-
rende videns- og datagrundlag. Data er hentet fra Danmarks Miljøportal, arter.dk, 
DOFbasen samt andre rapporter og relevant faglitteratur om beskyttede arter og 
naturområder.

Markfirben
Foruden brug af eksisterende data er vurderingerne af markfirben foretaget på bag-
grund af en række feltbesigtigelser langs store dele af banestrækningerne. Formålet 
med besigtigelserne var at vurdere, om der er områder langs banen, som kunne 
være potentielle habitater for markfirben samt dokumentere eventuelle forekom-
ster af arten.

Forud for feltbesigtigelserne blev der foretaget en række analyser af kort og or-
tofotos. Her blev der indledningsvist screenet for kendte bestande og enkeltfund af 
markfirben. Derefter blev der screenet for skråninger, lysåbne arealer og lignende 
langs alle strækninger for at kunne identificere de strækninger med størst potentia-
le til at indeholde egnede levesteder. Screeningerne er foretaget med særligt fokus 
på de områder hvor der er planlagt skråningsarbejder.

Feltbesigtigelserne blev efterfølgende udført med besøg på strækninger og lokalite-
ter hvor der ifølge de indledende kortscreeninger kunne være lokale forhold der var 
gunstige for markfirben. Det drejer sig bl.a. særligt om stationspladser og skråninger 
i forbindelse med over- eller underkørsler af tværgående veje eller vandløb, samt 
mindre soleksponerede skråninger fx i forbindelse med grøfter. 

Der blev foretaget to separate feltbesigtigelser af områderne øst og syd for Faxe 
kalkbrud der ligger nærmest jernbanesporet. Dette blev gjort da det blev vurderet 
at dele af Faxe Kalkbrud ville være oplagte lokaliteter for markfirben. 

Feltbesigtigelserne er foretaget d. 31/8, 3/9, 9/9, 19/9 og d. 20/9, og tilrettelagt 
efter vejret så alle dage var mest optimale. Der var solskin og relativ svag vind alle 
dage. 

Øvrige bilag IV-arter
Der er af øvrige bilag IV-arter foretaget en vurdering af projektets påvirkning på 
padder og flagermus.

Forekomsten og projektets potentielle påvirkning af de øvrige bilag IV-arter er ude-
lukkende vurderet på baggrund af eksisterende viden (/1/; /4/; /5/; /6/; Danmarks 
Miljøportal, 2021; Arter.dk, 2021; DOFbasen.dk, 2021) og oplysninger fra Stevns 
Kommune. Der er således ikke foretaget feltbesigtigelser med henblik på at under-
søge forekomster af bl.a. padder og flagermus.

For padderne er der foretaget en screening og analyse af ortofotos i en korridor på 
200 m på hver side af jernbanen. I korridoren er alle vandhuller vurderet hvorvidt 
de kunne være potentielle ynglevandhuller for en af de kendte bilag IV-padder i om-
rådet. Herefter er lokalitetens sammenhæng med eventuelle omgivende naturom-
råder vurderet og sammenholdt med de planlagte arbejdsveje og materialepladser, 
for dernæst at blive vurderet hvorvidt en evt. bestand af padder ville blive væsent-
ligt påvirket af projektet.

Hun af spidssnudet frø lige før æglægning 
- ikke fra Stevns
Foto: Lars Maltha Rasmussen
Tidal Consult
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Markfirben
Markfirben yngler på flere forskellige typer habitater. Kendetegnene for disse er 
at de indeholder soleksponerede skråninger med veldrænende, løse jordtyper og 
sparsom bevoksning, typisk lave urter eller et løst dække af græsser. Da markfirbe-
net er et vekselvarmt dyr, er de soleksponerede skråninger af afgørende betydning 
for arten. Da de har behov for solepladser. Markfirben er særligt afhængige af den 
type habitat da de lægger æg, som de begraver i den løse jord, hvor de så udruges 
udelukkende af solvarmen /7/. 

Raste- og fourageringsområderne skal også indeholde frodigere partier med kraf-
tigere urtedække for skjul, fødesøgning og varmeregulering. Sten, grene, træstam-
mer og pletter med bar jord tæt på skjulesteder er velegnede som rastesteder og 
solepladser. 

Eksisterende forhold
Der er ingen kendte bestande eller enkeltfund af markfirben inddateret til nogen 
af de offentligt tilgængelige databaser langs hele Østbanens udstrækning. Der er 
dog kendte bestande langs hele Stevns Klint fra Rødvig i syd og i hvert fald til Holtug 
Kridtbrud eller formentlig lidt nord herfor. Særligt vigtige delbestande for markfir-
ben findes på større områder med kalkoverdrev – ikke mindst i de to nedlagte kalk-
brud ved Boesdal og Holtug. Særligt Boesdal kalkbruds geografiske placering nær 
Rødvig station og jernbanen (1,2 km), er interessant i forhold til at være udgangs-
punktet for at individer finder vej hen til og nord på langs jernbanen.  

Mange steder langs jernbanelinjen vil skråninger med lav vegetation, bar, løs og 
sandet eller gruset jordbund, eksponeret mod øst og syd potentielt kunne opfylde 
de krav som markfirben stiller til deres habitat, da jernbanedæmningen i sig selv og 
skråningerne med terrænforskelle byder på områder hvor solindstrålingen er stor. 
Det er også kendt at firben benytter jernbanespor som spredningskorridor og der er 
flere steder i landet observeret markfirben på baneterræner og på skråninger i tæt 
forbindelse med jernbanespor. 

Jordbunden er på hovedparten af skråningerne overvejende næringspræget og 
mange steder meget tæt bevokset og beskygget. Der mangler generelt mere 
næringsfattige områder med mere grus og sand og deraf en mere lavtvoksende og 
lysåben vegetationsstruktur. 

På hovedparten af de besigtigede steder betyder næringspåvirkningen fra de nær-
liggende landbrugsarealer, at vegetationen er meget høj og domineret af flerårige, 
dækkende og højtvoksende urter som stor nælde, rød hestehov, gråbynke, følfod, 
rejnfan, ager-tidsel, vild kørvel, draphavre og alm. kvik foruden flere andre højt-
voksende græsarter. Mange steder er vegetationen også tæt bevokset med arter 
af vedplanter som pil, ahorn, hvidtjørn og andre træer og buske, ligesom der også 
er steder der er tæt bevokset med f.eks. brombær eller rynket rose. Ingen af disse 
steder udgør aktuelle levesteder for markfirben. 

Der blev ikke observeret markfirben ved feltbesigtigelserne. De nærmeste observa-
tioner af markfirben er gjort i klitterne nord for havnen i Fakse Ladeplads, ca. 600 m 
fra hvor banen stopper ved stationen samt i Boesdal Kalkbrud, ca. 1,2 km øst for Ny 
Rødvig station. 

Del af skråningen nord for Faxe Syd St. set 
fra marken umiddelbart øst for banen, er 

et potentielt levested for markfirben
D. 3. sep. 2021

Foto: Lars Maltha Rasmussen
Tidal Consult

Strækning domineret af højtvoksende  
urter og vedplanter

D. 9. sep. 2021
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Kort 2 - Kendte observationer og registreringer af markfirben.
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Der blev generelt kun fundet få egnede levesteder langs banen, og de var meget 
spredt placeret.  Der blev ved feltbesigtigelserne observeret 3 mindre lokaliteter, 
der umiddelbart blev vurderet egnede som habitater for markfirben. Det drejer sig 
om:

Skråning nord for Faxe syd st. (kort 3)
Ovenfor skråningen ligger der skov og skråningen er så stejl og med kalkrig, humus-
fattig jordbund at der findes flere vegetationsfrie områder, afvekslende med mere 
vegetationsrige områder og lavt krat. Nedenfor skråningen findes et stengærde af 
kalksten som aktuelt er næsten helt overvokset af krat. Skråningens stejle hældning 
og eksponering mod sydøst betyder at den er tør og opvarmes meget. Samtidig gør 
den stejle hældning og beliggenheden at det er få eller ingen mennesker der færdes 
på den og en koloni af markfirben kunne godt være overset her. Lokaliteten blev 
besøgt på to forskellige dage, men der blev ikke observeret markfirben nogen af 
dagene.

Del af skråningen nord for Faxe Syd St., 
den åbne og soleksponerede skråning er 
et potentielt levested for markfirben 
D. 3. sep. 2021
Foto: Lars Maltha Rasmussen
Tidal Consult

Kort 3
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Rødvig Station
Arealet mellem Østersøvej og Rødvig Hovedgade, forbi den nuværende Rødvig stati-
on rummer en meget lavtvoksende vegetation, på en relativ næringsfattig jordbund. 
De to spor hvoraf det vestlige spor ikke ser ud til at blive brugt regelmæssigt, skaber 
tilsammen et åbent område som partivis rummer vegetationsfattige områder med 
grus og skærver. Der blev ikke iagttaget markfirben ved besøget d. 20/9-21. 

Sandet bakke, syd for Himlingøje Station (kort 4)
Lokaliteten ligger som en mindre soleksponeret bakke i forbindelse med grøften der 
er anlagt på nordsiden af sporet. Lokaliteten fremstår med områder med blottet 
sand og lav spredt vegetation og kunne være et potentielt levested. Der blev dog 
ikke observeret individer af markfirben eller andre sikre tegn på at lokaliteten blev 
benyttet som levested.

Del af den lave skråning syd for Himlin-
gøje St. Den sandede og soleksponerede 

skråning er et potentielt levested for 
markfirben

D. 20. sep. 2021

Kort 4

Muldvarpeskud med bakkesand på skrå-
ningen syd for Himlingøje.
D. 20. sep. 2021
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Vurdering
Der er for hele projektområdet en generel mangel på soleksponerede steder med 
sparsom vegetation og med bar, løs jord. Det være sig langs banedæmningen som 
på arealer ved stationerne.

Skråningen nord for Faxe Syd St.
Skulle skråningen være levested for markfirben, vurderes det at det planlagte spor-
arbejde netop her vil kunne påvirke markfirben. Generelt er der stor tilgroning i om-
rådet og et anlægsarbejde vil potentielt kunne være positivt hvis det tilrettelægges 
med henblik på at forbedre habitatet.

Rødvig Station
Der blev ikke observeret markfirben og generelt fremstår lokaliteten som levested 
for markfirben, mangelfuldt med for få skjulesteder, manglende skråninger og areal-
mæssigt er området med egnet kvalitet i underkanten som ynglelokalitet for mark-
firben. På den baggrund vurderes projektet ikke at påvirke markfirben væsentligt. 

Sandet bakke, syd for Himlingøje Station.
Da der ikke blev observeret individer af markfirben, eller tegn på deres tilstedevæ-
relse, vurderes det at det planlagte skråningsarbejde ikke vil komme til at påvirke 
arten væsentligt på denne lokalitet.

Samlet vurdering
Der er ikke registeret markfirben i, eller i nærheden af projektområdet, og de få 
ovennævnte potentielle levesteder vurderes ikke at ville blive påvirket væsentligt af 
projektet. På den baggrund vurderes det, at det planlagte projekt ikke væsentligt vil 
påvirke bestanden eller områdets økologiske funktionalitet for markfirben.

Springfrø
Springfrøen yngler i næsten alle typer vandhuller, hvis blot de ikke er for forurenede 
eller overskyggede. Desuden undgår den helst vandhuller med fisk eller ænder, der 
kan æde ynglen. I nogle egne af Danmark yngler springfrøen overvejende i vand-
huller der ligger i løvskov eller ude i terrænet og helt op til 1 km fra løvskov. I andre 
dele af landet har tilstedeværelsen af løvskov tilsyneladende ringe betydning.

Eksisterende forhold
Springfrø er den mest hyppigt registrerede paddeart på Stevns, med en stor ud-
bredelse på særligt den vestlige del af Stevns omkring skovene ved Vallø Storskov 
og ved Pramskov (kort 5). Det skyldes øjensynligt, at skovene giver mulighed for en 
stor rastende/fouragerende bestand, hvorimod der i det åbne land er langt mindre 
arealer imellem markerne, der er egnede som levesteder /7/.

Rødvig Station. Det gamle spor længst 
fra stationsbygningen med træsveller og 

skærver med grus
D. 20. sep. 2021

Enden af sporet ved Rødvig Station ligger 
meget tæt på Stevns Klint, der huser 

mange bestande af markfirben
D. 20. sep. 2021
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Kort 5 - Kendte observationer og registreringer af springfrø.
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Der er registreret springfrø i et enkelt §3-beskyttet vandhul, der kommer til at ligge 
meget tæt op ad en projekteret arbejdsvej og materialeplads nord for Vallø St. (kort 
6). Observationen blev dog foretaget i 2003 og det er uvist om arten fortsat yngler 
på lokaliteten.

Vurdering
Det kan ikke udelukkes at lokaliteten for springfrø nord for Vallø St fortsat benyttes 
som ynglelokalitet for springfrø eller andre bilag IV-padder.

Det vurderes at lokaliteten ikke umiddelbart vil blive væsentlig påvirket af det plan-
lagte arbejde med etablering af en arbejdsplads umiddelbart nord for lokaliteten. 
Arbejdet kan i form af kørsel med store maskiner eventuelt give anledning til drab 
af enkelte individer, i forbindelse med at dyrene vandrer mod vandhullet om foråret 
og når de forlader vandhullet igen. Kørsel med maskiner forventes primært at fore-
gå i dagtimerne. Da dyrene primært er aktive i nattetimerne, vurderes det, at drab 
af enkeltindivider vil være mindre sandsynligt /7/. 

Samlet set vurderes det på baggrund af ovenstående, at projektet ikke væsentligt vil 
påvirke den samlede bestand eller områdets økologiske funktionalitet for springfrø.

Kort 6

Springfrø ved Billesborg indelukke 
D. 19. sep. 2021
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Spidssnudet frø
Spidssnudet frø yngler i mange forskellige slags vådområder, lige fra ganske små 
vandhuller til bredden er store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuld-
stændig lysåbne vandhuller. Arten er dog afhængig af gode levesteder på land nær 
ynglestedet og trives generelt bedst i større sammenhængende naturområder og 
landskaber med fx mosekomplekser. De har deres største ynglesucces i vandhuller 
uden fisk.

Eksisterende forhold
Trods artens nationale udbredelse er den kun lokalt forekommende på Stevns (kort 
7). Dette kan skyldes at der mangler tilstrækkeligt med egnede rasteområder nær 
ynglevandhullerne. Vandhullerne ligger ofte isoleret i landskabet og uden umiddel-
bar nærhed til rasteområder. Samlet er det forhold som gør levestedskvaliteten lav 
for arten. 

Der er ikke registreret spidssnudet frø i de vandhuller, der forventes at blive direkte 
påvirket af grave- og anlægsarbejdet.

Der er generelt få vandhuller i en korridor på 200 m til hver side langs jernbanen og 
meget få vandhuller som ud fra en screening på kort og luftfoto virker egnede som 
levesteder for spidssnudet frø.

Vurdering
På baggrund af ovenstående vurderes det at projektet ikke væsentligt vil påvirke 
bestanden eller den økologiske funktionalitet for den samlede bestand af spidssnu-
det frø..

Kort 7 - Kendte observationer og registreringer af spidssnudet frø

Æg af spidssnudet frø på oversvømmet 
eng - ikke fra Stevns

 D. 3. apr. 2019
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Stor vandsalamander
Stor vandsalamander foretrækker solbeskinnede, renvandede vandhuller med god 
plantevækst, helst i eller i nærheden af skov. Arten findes sjældent i vandhuller med 
fisk, som æder æg og unger. Om efteråret forlader de fleste dyr vandhullerne og 
opsøger steder, hvor de kan overvintre frostfrit. Stor vandsalamanders levesteder 
og rasteområder på land ligger oftest nær vandhullet, hvor der er gode skjulesteder 
(grene, sten og lignende), gerne med store mængder af dødt ved under naturligt 
henfald. Størstedelen af bestanden opsøger levesteder inden for få hundrede meter 
fra ynglestederne /7/. 

Stor vandsalamander er udbredt i hele Danmark bortset fra visse øer. I det sydøst-
ligste Danmark er arten meget almindelig. Den indfinder sig næsten altid, når der 
graves nye vandhuller eller renses vandhuller op. I områder, hvor der graves nye 
vandhuller, er den i fremgang /7/.

Vejtrafik udgør en væsentlig trussel for salamandere, da de bevæger sig langsomt 
og selv ved langsom fart ikke opdages af trafikanterne. Hovedparten af bestanden 
opholder sig inden for 150-200 m fra ynglestedet. På grund af de forholdsvis korte 
vandringsafstande skal vejen dog gå tæt forbi vandhullerne for at være et alvorligt 
problem for den enkelte bestand /7/.

Eksisterende forhold
Stor vandsalamander er hyppigere i den vestlige del af Stevns omkring skovene ved 
Vallø Skov (kort 8). De er derfor mindre hyppige i projektområdet. Der er relativt få 
fund omkring og i Tryggevælde Ådal. Det hænger måske sammen med at engområ-
derne vinteroversvømmes, hvor fisk dermed kan trække ind i vandsamlingerne og 
æde larverne.

Stor vandsalamander - ikke fra Stevns
D. 9. apr. 2019

Stor vandsalamander - ikke fra Stevns
D. 9. apr. 2019
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Kort 8 - Kendte observationer og registreringer af stor vandsalamander.
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Der er registreret stor vandsalamander i et vandhul syd for Hårlev (kort 9) i 2020. 
Der er planlagt anlæggelse af arbejdsvej og materialeplads vest og syd rundt om 
søen, uden dog at komme i direkte kontakt med selve vandhullet. 

Vurdering
Vandhullet bevares i sin fulde størrelse og det planlagte arbejde vurderes ikke at 
påvirke lokaliteten væsentligt som lokalitet for stor vandsalamander eller eventuelle 
andre bilag IV-arter.

Bestanden af stor vandsalamander, som yngler i vandhullet forventes primært at 
raste i området lige omkring vandhullet, øst for sporet ved ejendommen på Hårlev 
Mark 3 eller i skovområdet nord for Hårlev Mark. Arbejdsvejen vurderes dermed 
ikke at udgøre en barriere for bestandens muligheder for at vandre til eller fra 
vandhullet.

Arbejdet kan i form af kørsel med store maskiner potentielt give anledning til drab 
af enkelte individer, i forbindelse med at dyrene vandrer mod vandhullet om foråret 
og når de forlader vandhullet igen i løbet af sommeren. 

Kørsel med maskiner forventes primært at foregå i dagtimerne. Da dyrene primært 
vandrer når det er mørkt, vurderes det, at risikoen for drab af enkeltindivider vil 
være begrænset til relativt få. 

Samlet set vurderes det på baggrund af ovenstående ikke at projektet vil påvirke 
bestanden eller områdets økologiske funktionalitet for den samlede bestand af stor 
vandsalamander væsentligt.

Kort 9
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Samlet analyse og vurdering af bilag IV-padder
Der er foretaget en screening for hvilke vandhuller, der potentielt kunne være yng-
levandhuller for bilag IV- paddearter uden at der er kendte registreringer.

Kendskabet til paddernes udbredelse er af varierende kvalitet og alder. Det kan ikke 
forventes at alle data er fuldt opdaterede og at alle områder er undersøgt målret-
tet for alle arter. Det må derfor antages at der findes et ”mørketal”. Dette betyder 
at der især for de mest udbredte arter findes en større udbredelse end de kendte 
registreringer viser. 

Den kendte viden om nylige undersøgelser med både positivt konstaterede fore-
komster og ”0-fund”, altså undersøgte lokaliteter uden fund er blevet sammen-
holdt. I analysen er der endvidere inddraget historiske kort, der viser naturområder 
med fx vådområder og vandhuller der senere er drænet og opdyrket. Vi har også 
set på naturtætheden af eksisterende naturområder og levestedsmuligheder.

Ud fra denne kort- og dataanalyse er vandhullernes beliggenhed og nærhed i for-
hold til projektets arbejdsveje- og arbejdsarealer vurderet. På den baggrund er der 
fremkommet en mindre gruppe på fire vandhuller (kort 10), der vurderes, vil være 
særligt relevante at undersøge for om de er fungerende ynglevandhuller for bilag 
IV paddearter. Såfremt vandhullerne er levested for en eller flere bilag IV-arter kan 
arbejdet i form af kørsel med store maskiner potentielt give anledning til drab af 
enkelte individer, i forbindelse med at dyrene vandrer om foråret.

Samlet set vurderes det ikke at projektet vil påvirke de eventuelle bestande eller 
den økologiske funktionalitet af området væsentligt såfremt en eller flere af vand-
hullerne skulle være ynglevandhul for en eller flere bilag IV-arter. 

Kort 10
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Flagermus
Helt overordnet har de europæiske arter af flagermus to behov: Steder, hvor de 
kan opholde sig (yngle-, raste- og vinterkvarterer), og føde i form af insekter. De 
forskellige arter har dog vidt forskellige krav til deres opholdssteder. Alt der påvirker 
disse behov, har en effekt på flagermusene. Der er i forbindelse med projektet ikke 
foretaget registreringer eller undersøgelser af flagermus. Vurderingerne er således 
baseret udelukkende på det eksisterende datagrundlag.

Eksisterende forhold
Stevns huser kendte bestande af 13 forskellige arter af flagermus /5/ (kort 11). En 
række af de observerede arter på Stevns er vidt udbredte arter i Danmark, hvilket 
gælder brunflagermus, dværgflagermus, langøret flagermus, skimmelflagermus, 
sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus. Desuden findes der to arter, bredø-
ret flagermus og frynseflagermus, der på landsplan er fåtallige og med begrænset 
udbredelse samt den sjældne nordflagermus. Der er dog kun fundet enkelte spora-
diske fund af de tre sidstnævnte på Stevns.

I forbindelse med flagermusundersøgelserne i 2012-14, blev der udpeget en række 
kerneområder for flagermus på Stevns /5/. Der er primært tale om større sammen-
hængende skov- eller naturområder. Det drejer sig om skovene omkring Vallø Stor-
skov til Pramskov ved Strøby Egede og skovene fra Magleby skov over Kongeskov 
til Bolskov, samt Tryggevælde Ådal og Stevns Klint fra Holtug Kridtbrud til Boesdal 
kalkbrud.

Analyse og vurdering
Projektet ændrer ikke på karakteren af jernbanens tracé set som naturelement. 
Det vil stadig fremstå som en smal stribe af udyrket areal med græs, krat, buske, 
enkelttræer og trægrupper i landskabet og set fra flagermusenes side give fødemu-
ligheder som et smalt, insektproducerende indslag. 

Det kan potentielt være en trussel for flagermusene, hvis der i projektet sker skade 
på træer der fungerer som raste- eller ynglesteder for flagermus. Hvis det sker, og 
især for de arter som i forvejen er sjældne, kan det risikere at påvirke områdernes 
økologiske funktion for en art. Det kræver dog at de træer der fældes er træer der 
er værdifulde for flagermus som fungerende raste- eller ynglesteder. 

Vurderet ud fra hvad der er observeret ved de fem feltbesøg, med fokus på obser-
vation af markfirben og egnede habitater, og hvor der ikke blev set et eneste egnet 
flagermustræ, er det ikke indtrykket at der er mange egnede flagermustræer langs 
banen generelt set. Det kan dog ikke udelukkes at der skulle stå enkelte træer med 
denne funktion. 

For at sikre, at der ikke fældes nogen træer der er egnede yngle- eller rastepladser 
i forbindelse med projektet, kan der udføres en screening samt en feltverifikation. 
Screeningen og feltverificeringen skal sikre, at der i forbindelse med projektet ikke 
fældes eventuelle træer med hulheder, spættehuller, større døde grene eller andre 
strukturer der potentielt kunne udgøre levesteder for flagermus. Screening og 
verifikation skal foretages af specialister forud for fældning af et potentielt flager-
mustræ. Såfremt projektet tillader det vil egnede flagermustræer blive stående, og 
kørsel vil blive lagt uden om.

Ifølge gældende lov (artsfredningsbekendtgørelsen /9/), er det ikke tilladt at fælde 
hule træer og træer med spættehuller i perioden 1. nov.-31. aug. Det allervigtigste 
er dog, at fældningen sker på et tidspunkt, hvor flagermusene ikke bruger opholds-
stedet til ynglekoloni eller som vinterdvalested. For flagermusene vil det være bedst 
hvis fældning ikke sker, og næstbedst hvis nødvendige indgreb, dvs. fx fældning eller 
flytning af hele træet sker i følgende perioder: sidst i august til midten af oktober 
eller slutningen af april til begyndelsen af juni /6/.

Samlet set vurderes det på baggrund af ovenstående ikke at projektet vil væsentligt 
påvirke bestande eller områdets økologiske funktionalitet for nogen af de arter af 
flagermus der lever i området.

Der er generelt få træer, krat og trægrup-
per langs jernbanen uden for skovene 
på de strækninger hvor der er planlagt 
anlæg af arbejdsveje og arbejdspladser.
D. 20. sep. 2021
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Kort 11 - Kendte observationer og registreringer af i alt 13 arter af flagermus (data fra Miljøportalen, DOFbasen, arter.dk). Bemærk inde-
holder ikke data fra rapporten ”Flagermus, Stevns Kommune 2012-2014” /5/.
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Tiltag til beskyttelse af enkeltindivider
Padder
Der er enkelte vandhuller inden for projektområdet, hvor det vurderes, at der kan 
forekomme drab af enkeltindivider i projektperioden. For at mindske sandsynlighe-
den for dette er det muligt at foretage nogle tiltag til beskyttelse af enkeltindivider i 
form af etablering af paddehegn. Ved evt. etablering af paddehegn anbefales det at 
disse designes og etableres efter Vejdirektoratets retningslinjer /11/. 

For de 4 vandhuller på kort 10, bør disse undersøges for forekomster af ynglende 
padder i foråret. Er en eller flere af vandhullerne levested for en eller flere bilag 
IV-arter kan det overvejes at opsætte et midlertidigt paddehegn for at mindske 
sandsynligheden for drab af enkelte individer i projektperioden. 

Springfrø
For at vurdere lokaliteten nord for Vallø St., som fortsat værende ynglelokalitet for 
springfrø, foretages der min. 2 feltbesøg til området i foråret 2022 i artens van-
drings- og yngleperiode. 

For at sikre at lokaliteten ikke også benyttes af andre bilag IV-arter, bør man supple-
re med yderligere min. 2 besøg lidt senere på sæsonen, hvis det skønnes sandsyn-
ligt at det er et egnet levested for dem. 

Observeres der springfrø eller andre bilag IV-padder ved besøgene eller det vurde-
res at lokaliteten fortsat er egnet som ynglelokalitet for en eller flere bilag IV-arter, 
kan der opsættes et midlertidigt paddehegn for at mindske trafikdrab af vandrende 
padder (kort 12).

Det midlertidige paddehegn med passagemulighed/paddeunderføring, opsættes 
hurtigst muligt og inden anlægsarbejdet påbegyndes.

Kort 12
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Alle de midlertidige paddehegn udgør en barriere, men da arten er vidt udbredt 
og de netop er midlertidige, vil de ikke have en væsentlig eller varig påvirkning af 
bestanden.

Stor vandsalamander
For at mindske trafikdrab af vandrende stor salamander til vandhullet syd for Hårlev 
Mark kan der opsættes et midlertidigt paddehegn. Paddehegnet har til formål 
at sikre de salamandere der søger mod vandhullet om foråret for at yngle, ikke 
vandrer ud på arbejdsvejen eller materialepladsen. For at sikre at salamandere der 
kommer vest fra, har adgang til vandhullet etableres en paddeunderføring under 
arbejdsvejen i umiddelbar nærhed af vandhullet.

Det midlertidige paddehegn med passagemulighed/paddeunderføring, etableres i 
løbet af vinteren 2022-23, inden padderne er begyndt at vandre mod ynglevandhul-
lerne og inden anlægsarbejdet påbegyndes (kort 13).

Alle de midlertidige paddehegn udgør en barriere, men da de netop er midlertidige, 
vil de ikke have en væsentlig eller varig påvirkning af bestanden. Da det vurderes 
mest sandsynligt at de salamandere der benytter netop dette vandhul som yngle-
vandhul, har overvintret inde i det lille naturområde, øst for sporet eller nord for 
Hårlev Mark, vil de fortsat have adgang til vandhullet. 

Salamandere der evt. søger mod vandhullet fra andre overvintringssteder, vil fortsat 
også have adgang til vandhullet gennem underføringen.

Kort 13
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Konklusion
Der er ikke registeret markfirben i, eller i nærheden af projektområdet, og de få 
ovennævnte potentielle levesteder vurderes ikke at ville blive påvirket væsentligt af 
projektet. På den baggrund vurderes det, at det planlagte projekt ikke væsentligt vil 
påvirke bestanden eller områdets økologiske funktionalitet for markfirben.

Samlet set vurderes det, at projektet ikke væsentligt vil påvirke bestanden eller om-
rådets økologiske funktionalitet for den samlede bestand af springfrø, spidssnudet 
frø eller stor vandsalamander.

Der er dog mulighed for at anlægsarbejdet kan medføre trafikdrab af enkelte 
vandrende individer af padder. Det vurderes at dette kan elimineres eller mindskes 
betragteligt og til et niveau som ikke er væsentligt, ved at gennemføre de angivne 
tiltag.

På baggrund af ovenstående analyse og vurdering af flagermus, vurderes det ikke at 
projektet væsentligt vil påvirke bestandene eller områdets funktionalitet for nogen 
af de registrerede arter af flagermus.

Da det vurderes at ingen bestande af bilag IV-arter, eller at områdets økologiske 
funktion for nogen af arterne vil blive væsentligt påvirket af projektet, vurderes der 
ikke at være behov for gennemførelse af en konsekvensvurdering.

Mindre skråning nord for Faxe Kalkbrud 
er kraftigt tilgroet med høje urter og 
græsser og udgør derfor ikke et egnet 
levested for markfirben.
D. 9. sep. 2021
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