
Initiativ 6.2 Beskyttelse af fauna i ynglesæsonen

Projektbeskrivelse  
Sikre beskyttelse af fauna i ynglesæsonen i forbindelse med vedligehold og 
anlægsarbejder på og ved jernbanen.
 

Grundlag 
Banedanmark gennemfører løbende vedligehold af jernbanen og i de kommende år gennemføres omfattende 
anlægsaktiviteter på jernbanen. I den forbindelse kan det være nødvendigt at udvide jernbanens fritrumsprofil samt at 
gøre plads til anlægsarbejderne. 

Vedligehold af beplantningen langs banen er planlagt under hensyn til ynglesæson, og der stilles krav herom til 
Banedanmarks vedligeholdsentreprenører. Der ryddes ikke beplantningsbælter og fældes træer i yngelsæsonen i 
forbindelse med vedligehold. Der kan dog forekomme enkeltstående situationer, hvor det er nødvendigt at foretage 
fældning på grund af sikkerheden. 

Derudover ønsker Banedanmark at indtænke hensynet til naturen i vores projekter. Derfor undgår vi at arbejde i 
yngleperioden, når vi kan. Store anlægsprojekter er ofte bundet af på forhånd fastlagte spærringer af jernbanen. 
Det medfører, at anlægsarbejderne skal udføres efter en stram udførelsesplan. Eventuel fældning af beplantningen 
i forbindelse med arbejderne kan derfor typisk kun foretages inden for en på forhånd fastlagt periode. Når vi starter 
nye anlægsprojekter op, foretager vi altid en screening for at sikre os, at strækningen ikke er hjemsted for sjældne og 
udrydningstruede dyr, ligesom vi laver en VVM-undersøgelse og screener området for kolonirugende fugle. 

Banedanmark arbejder bl.a. på baggrund af Habitatdirektivet, som er et direktiv fra den Europæiske Union (”Direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992”), der har til formål at sikre sårbare og truede biotoper (habitater) og arter. Habitatdirektivet 
forpligter dermed EU-landene til at beskytte en række truede, sårbare og ofte sjældne dyrearter og deres levesteder, også 
selv om de lever uden for de særlige beskyttelsesområder.

Udover Habitatdirektivet er der også national lovgivning som Banedanmark skal leve op til, i forbindelse arbejder på 
banen:
· § 6 i Fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt 
· §§ 6A og 7 i Jagtloven
· § 29a i Naturbeskyttelsesloven

1.  Det skal sikres, at igangværende anlægsprojekter, der har planlagt fældning i ynglesæsonen, tager fornødent  
 hensyn til fauna og at kravet om agtpågivenhed er tilstrækkeligt.

2.  Det afklares, om der i kommende udbud kan planlægges en proces, så det ikke er nødvendigt at fælde i  
 ynglesæsonen, alternativt indføre processer der sikrer, at der tages hensyn til fauna og kravet om agtpågivenhed  
 er tilstrækkeligt.

Miljømæssige effekter
Jernbanen tilbyder bl.a. levesteder/habitater i Danmark, hvor der i øvrigt er sparsomt med habitater, når den løber 
igennem f.eks. agerbrug og byer. Forvaltes naturen langs jernbanen under hensyntagen til arter, vil det medvirke til, at dyr 
ikke begrænses i at udvikle og formere sig på banens arealer. 

Økonomi og finansiering  
Det skal afklares om eventuelt ændrede krav i udbud kan have økonomiske konsekvenser. Ligeledes skal det afklares om 
kravet om agtpågivenhed vil pådrage projekterne ekstra omkostninger.

Beskyttelse og fremme af biodiversitet




