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3.1 Generelt om beskyttelsesinteresser

Beskyttelsesinteresser i Køge Kommune
Køge Kommune rummer mange værdifulde natur- og
landskabelige værdier. Det er kommunens ansvar, at
der sker en bevaring og forbedring af disse værdier.
I forbindelse med byudvikling, indpasning af tekniske anlæg eller infrastrukturanlæg, skal det sikres, at
der tages de nødvendige hensyn til, at de udpegede
områder af landskabelig eller naturmæssig værdi ikke
forringes, indskrænkes eller opsplittes.

opnås en synergi, der sikrer store, sammenhængende
naturområder til gavn for biodiversiteten og oplevelsen
af landskabet.
Det er et statsligt krav til kommuneplanlægningen at
kommuneplanen beskriver beskyttelsesinteresserne og
fastsætter retningslinjer, som sikrer, at de ikke forringes.

Hvor dette ikke kan undgås, skal der tages udformningsmæssige hensyn, så der kan ske den bedst mulige tilpasning. Byrådet har ansvaret for at sikre denne
sammenhæng i forbindelse med planlægning, administration og naturforvaltning.
Ved en helhedsorienteret planlægning i det åbne land,
sammentænkning af de forskellige beskyttelsesinteresser og kravet om friholdelse af de åbne kyster, kan der

Bevaringsværdigt kulturmiljø.
Husmandsudstykningen på Lellinge Overdrev, udstykket
1803, er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.
En tilsvarende udstykning til statshusmandsbrug blev
gennemført langs Spanagervej, nord for Vemmedrup, af
Københavns Kommune i forbindelse med overtagelsen af
Spanager Hovedgård i 1923. Statshusmandsbrugene ved
Spanagervej er udpeget som særligt bevaringsværdigt
kulturmiljø.
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Beskyttelsesområderne
Beskyttelsesinteresserne omfatter vidt forskellige værdier, alt efter om der er tale om landskabelige, geologiske, kulturhistoriske eller biologiske interesser eller
om de omfatter lavbundsarealer, som kan genoprettes
til fremtidige naturområder.

3.1 Generelt om beskyttelsesinteresser

Beskyttelsesområderne er lokaliteter, hvor man skal
være opmærksom på ikke at forringe de særlige værdier, som det er formålet at beskytte med udpegningen. Det vil sige, at det skal vurderes, om et indgreb
i form af bebyggelse, anlæg, ændret arealanvendelse
o.a. forringer de værdier, der findes på stedet.
Kommuneplanens beskyttelsesområder omfatter først
og fremmest områder i den del af kommunen, der ligger i landzone, men en række af de udpegede kulturmiljøer ligger i byzone.
Byrådet har besluttet, at der i Kommuneplan 2017 skal
være større fokus på bevaringen af vores kulturarv,
end det tidligere har været tilfældet. Der er ikke sket
nyudpegninger af bevaringsværdige kulturmiljøer i
denne forbindelse, men kulturarven i form af de bebyggede miljøer og deres omgivelser, fx ejerlaugene,
er mere omfattende beskrevet end hidtil, med henblik
på at understøtte den fremtidige sagsbehandling og
lokalplanlægning.
Afbalanceret fysisk planlægning
Køge Kommune har en stor udfordring i at afbalancere fortsat udvikling af by- og vækstområder med
hensynet til beskyttelse af kommunens store natur-,
kultur- og landskabsværdier. Midlet er blandt andet en
administrationspraksis, hvor der i planer og i sagsbehandlingen tages hensyn til beskyttelsesinteresser,
herunder udpegningen af biologiske interesseområder,
fredninger samt naturtyper og arter, der er beskyttet
af national og international lovgivning.

Gennem kommune- og lokalplanlægningen kan byrådet arbejde for at mindske nedgangen i biodiversitet
ved en hensigtsmæssig placering af nye byområder og
indarbejdelse af naturhensyn i planerne.
Sikring af drikkevand
I Danmark skal vandforsyningen som udgangspunkt
baseres på uforurenet grundvand. Det overordnede
princip for grundvandsbeskyttelsen er derfor forebyggelse og indsats ved kilden frem for rensning og
fortynding. Grundvandsbeskyttelsen udmøntes gennem særlige indsatsplaner som beskriver, hvordan
grundvandet skal beskyttes. Som en del af indsatsen
udlægges særlige beskyttelseszoner omkring indvindingsboringer (boringsnære beskyttelsesområder).
Kommunen har en afgørende rolle i implementering af
de statslige vand- og naturplaner, der skal sikre god
økologisk og naturmæssig tilstand i alle kommunens
vandområder og habitatområder.
En væsentlig del af Køge Kommune er i statens vandplan for Køge Bugt udlagt som område med særlige
drikkevandsinteresser (OSD). Samtidig er kommunen
som ansvarlig myndighed forpligtet til at sikre den
fremtidige drikkevandsproduktion både til kommunens
eget forbrug og til den store eksport af drikkevand ud
af kommunen, primært til København.
Sikring af grundvandet sker blandt andet gennem
den fysiske planlægning, der tilgodeser en dynamisk
udvikling i kommunen samtidig med, at grundvandet
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beskyttes mod forurening og udnyttes på en bæredygtig måde.
Sikring af beskyttelsesinteresser
Kommuneplanen udpeger fortrinsvis større, sammenhængende områder i det åbne land med naturbeskyttelsesinteresser og landskabelige bevaringsværdier,
der skal tages hensyn til i planlægningen og den
øvrige administration i det åbne land. Herudover findes
der en række naturtyper (§ 3-områder: søer, vandløb,
heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge
og overdrev), som er omfattet af generelle beskyttelsesbestemmelser i naturbeskyttelsesloven samt stenog jorddiger, gravhøje, jættestuer o.l., der er omfattet
af museumsloven.
Mange af naturtyperne ligger inden for de udpegede
beskyttelsesområder, men en stor del ligger udenfor.
Samtlige § 3-områder, samt sten- og jorddiger, er
beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven og museumsloven, uanset hvor, de ligger i forhold til kommuneplanens udpegninger.
Hvordan sikres værdierne ved administrationen?
Kommuneplanens retningslinjer skal sikre, at der ved
ønsker om byudvikling, anlæg og ændret anvendelse
inden for beskyttelsesområder altid sker en konkret
vurdering af særligt værdifulde helheder og elementer,
herunder omgivelserne, hvorfra de kan opleves eller
blive påvirket.
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3.1 Generelt om beskyttelsesinteresser

Det skal vurderes, om den planlagte eller ansøgte ændring er uforenelig med de særlige værdier, eller om
den pågældende bebyggelse, anlæg eller andet evt.
kan gennemføres, hvis der tages særlige hensyn ved
placering og udformning mv.
Samfundsmæssige hensyn
Ændringer af tilstanden og arealanvendelsen inden for
beskyttelsesområderne forudsætter, at der er tale om
”væsentlige, samfundsmæssige hensyn”.

Begrænsning af miljøgener
Der må ikke i beskyttelsesområderne tillades nye
anlæg eller ændret arealanvendelse, som kan medføre væsentlige miljøgener. Hensigten er at sikre, at
der ikke placeres ny eller udvidet, stærkt forurenende
virksomhed med miljøgener, herunder intensivt husdyrhold, så nær de særlige værdier, at det medfører, at
beskyttelsen og oplevelsen af et område mister værdi.

Med ”samfundsmæssige hensyn” forstås ikke kun
større, samfundsmæssigt nødvendige anlæg såsom
trafik- og forsyningsanlæg, men også andre offentlige
og private anlæg, som vurderes planlægningsmæssigt
velbegrundede og foreneligt med landskabs-, natur- og
kulturværdierne i det enkelte beskyttelsesområde.

Kommuneplanens retningslinjer for beskyttelsesområderne medfører ikke et forbud overalt i beskyttelsesområdet mod ethvert anlæg eller erhvervsvirksomhed,
der kan give anledning til miljøgener. Men der skal i
hvert enkelt tilfælde foretages en konkret vurdering
af, om det aktuelle anlægs miljøpåvirkning vil forringe
almenhedens oplevelse af landskabs-, natur- eller
kulturværdier.

Ønske om rekreative friluftsanlæg kan blandt andet
være begrundet ud fra almene interesser ved at være
alment benyttede eller offentligt tilgængelige, ved at
opfylde et samfundsmæssigt behov eller ved i øvrigt at
tilgo- dese lokale og regionale, almene hensyn.

Planlægning og administration af beskyttelsesområdet, herunder naturforvaltning
Kommuneplanen fastlægger de overordnede, bindende
retningslinjer for beskyttelsen af landskabs-, natur- og
kulturværdierne i kommunen.

Hvis der skal gennemføres anlæg, byggeri eller indgreb ud fra samfundsmæssige hensyn, som vil forringe landskabs-, natur- og kulturværdier inden for et
beskyttelsesområde, må der foretages en ændring af
kommuneplanen, som prioriterer anlægget højere end
beskyttelsesinteresserne.

Kommunens administration af naturbeskyttelsesloven skal bidrage til kommuneplanens virkeliggørelse
med hensyntagen til § 3-områder, sten- og jorddiger,
fortidsminder, beskyttelseslinjer ved strande, søer, åer
og skove mv. De overordnede intentioner realiseres
desuden via den kommunale naturforvaltning og na-
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turgenopretning. Det drejer sig fx om pleje af fredede
og værdifulde naturarealer og anlæg af stier i naturområder.
Endelig skal beskyttelsesinteresserne tilgodeses ved
kommunens landzonebehandling samt ved lokalplanlægningen.

3.1 Generelt om beskyttelsesinteresser

Regnemark Banke. Området er udpeget som naturområde
med beskyttelsesinteresser.
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3.2 Landskabsinteresser

Planmål - Køge Kommune vil:
• Sikre at de landskabelige værdier ikke forringes, og
at der til stadighed værnes om områdernes kvaliteter

Skensved Ådal

Hvalsø-Borup skovegn

Kløvested-området

Ølsemagle revle

• Sikre at landskabet indgår som et aktivt, rekreativt
elemtent i byudviklingen, når dette er hensigtsmæssigt i forhold til at sikre de landskabelige værdier
• Arbejde for at sikre befolkningens mulighed for
at opleve en mangfoldighed af landskaber.

Køge Ås-egnen

Åshøje-Vallø skovegn

Vedskølle-egnen

Ringsbjerg-Gørslev området

N

Figur 3.2.1 Landskabelige interesser

5 km

Områder med landskabelige værdier
Skov
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3.2 Landskabsinteresser

Udpegningsgrundlag
Landskabsintereserne knytter sig til landskabet, som
det umiddelbart kan ses og opleves. Det er nødvendigt at beskytte landskabsbilledet, fordi det rummer
kilder til oplevelser for alle, der færdes i det, og det
fortæller historien om vores naturgrundlag og om den
landsbrugsmæssige udvikling. Samtidig er mange
landskaber sårbare overfor større ændringer. Bymæssig bebyggelse, åbent beliggende industrier og større
friluftsanlæg kan ændre det omgivende landskabs
karakter. Tekniske anlæg som højspændingsledninger,
master og store vindmøller kan være visuelt dominerende på lang afstand. Store skovplantninger kan sløre
egnens karakteristiske landskabstræk.
Arealudpegningen er overført uændret fra Kommuneplan 2013.
Hvalsø-Borup skovegnen
egnen omfatter skovlandskaberne mellem Hvalsø og
Borup, der fortsætter over i Ringsted og Roskilde kommuner. Landskabet er et storbakket skovlandskab med
stærkt fligede skove og åbne landbrugskiler, markante
varierede landskabsrum og mange småsøer.
Landskabet er særligt sårbart over for nyt byggeri,
ændringer af terrænnet, belysning eller forstyrrelse
af de uspolerede landskabsrum. Særligt sårbare er
landskabsrummene mellem Lammestrup og Urup og
Svenstrup herregårdslandskab.

Let snedækket landskab i Kløvested-området nordøst for Borup.

Kløvested-området
Området mellem Ejby og Borup (Kløvested-området) er udpeget som værdifuldt landskab. Landskabet er et åbent, bølget og småbakket gårdlandskab
med landsbyer og søer samt store landskabsrum
dannet af bakkekamme og skove.
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Landskabet er særligt sårbart over for indgreb, som
opløser eller slører rumdannelsen, og som bringer
mere teknisk præg ind i området. Især i nærheden
af Køge Ås, omkring de velbevarede stjerneudstykkede landsbyer samt Kimmerslev og Dalby søer.
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3.2 Landskabsinteresser

Køge Ås-egnen
Dalen omkring Køge Ås og Køge Å strækker sig fra
Køge mod vest og ind i Ringsted Kommune. Det samlede forløb i Køge Kommune er udpeget som værdifuldt landskab.
Karakteristisk for området er den langstrakte ådal med
åspartier, mange småskove samt den stærkt forgrenede å med moser og søer. Kendetegnende er endvidere
de mange synlige spor af ca. 150 års grusgravning i
form af stejle grusprofiler og ofte vandfyldte grusgrave. Særligt vigtige for egnens landskabelige identitet
er:
a) Det meget bølgede, store og intakte åsparti ved
Lille Dalby med Køge Ås’ højeste punkt, Loddenhøj.
b) Gl. Køgegård-området med den skovklædte ås, den
slyngede å med afgræssede engdrag og herregården med de store rum dannet af skovbryn, hegn og
vejtræer omkring store dyrkningsflader.
c) Gl. Lellingegård-området med herregården ved åen,
Lellinge Kirke og den dybt nedskårne ådal mellem
de bøgebevoksede skrænter i Skovhusvænge.
d) Regnemarks Mose-området med de efterladte
åspartier, tørvegrave, moser og rigt dyreliv samt
området med de tilgroede, gamle grusgrave med
småsøer ved Lille Salby. Landskabet er især sårbart
overfor indgreb, der opbryder ådalen samt tilslører
intakte dele af åsen, som fx yderligere bortgravning, terrænændringer i forbindelse med vejanlæg,
tekniske anlæg og bebyggelse samt tilplantning.

Køge Kommuneplan 2017 - Kapitel 3

Åshøje-Vallø skovegnen
Omfatter det store sammenhængende skovlandskab
med Åshøj skovene ved Køge, Vallø Storskov ved Herfølge og Maglebjerg-skovene op mod Ringsted Kommune. Hele egnen, bortset fra de byprægede områder
omkring Køge, Herfølge og Algestrup er udpeget som
områder med landskabelige interesser.Karakteristisk
for egnen er det bølgede terræn med de stærkt fligede
skove og lunde, hvis kraftige løvskovbryn danner
markante og varierede landskabrum. Typisk er også de
mange husmandsrækker.
Det ret uspolerede skovlandskab er sårbart over for
indgreb, der medfører opfyldning eller udviskning af
landskabsrummene eller som slører deres karaktertræk. Det kan fx være høje, tekniske anlæg, ny byudvikling, rydning af hegn og skovbryn samt større nye
plantninger.
Ringsbjerg-Gørslev området
I sammenhæng med Åshøje-Vallø skovegnen, er der
udpeget et værdifuldt landskab omkring Ringsbjerg
Bakker, Vollerslev og Gørslev landsbyer.
Området er generelt karakteriseret ved det åbne,
bølgede agerlandskab med mange, fritliggende gårde
og husmandssteder samt småbevoksninger, der giver
egnen en sammensat karakter. Ringsbjerg Bakker
fremtræder som en ret markant bakkeryg. Gørslev og
Vollerslev landsbyer er velbevarede landsbyer med
spor i landskabet af henholdsvis stjerneudstykkede og
blokudskiftede jorder. I den sydlige rand af området
løber et langt, slynget vandløb.
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I egnens åbne, flade landskab vil alle høje tekniske
anlæg og større byudvikling få stor visuel indflydelse.
Vedskølle-egnen
Området omfatter landskabet sydøst for Køge, der
afgrænses af byranden, Køge Bugt og Vallø Storskov.
Hele området er udpeget som værdifuldt landskab,
bortset fra det ustrukturerede, bypåvirkede område
ved Gammel Hastrup og Herfølge. Området er karakteriseret af gård- og godslandskabet med store, åbne
dyrkningsfelter indrammet af små løvskove, kraftige
hegn og alleer. Særligt vigtigt er godslandskabet
omkring Vallø Slot og Dyrehaven i Stevns Kommune,
Billesborg Hovedgård med tilhørende alleer og Billesborg Indelukke.
Landskabet er sårbart over for udfyldning eller opløsning af landskabsrummene ved fx spredt bebyggelse,
høje tekniske anlæg, rydning af levende hegn, manglende vedligeholdelse af alléerne samt skovrejsning.
Ølsemagle Revle
Området omkring Ølsemagle Revle er udpeget som
særligt værdifuldt landskab og Natura 2000-område.
Der er tale om en barrierekyst med barriereøer og
laguner. Området er nærmere beskrevet under afsnittet om biologiske interesser, kap. 3.4, og geologiske
interesser, kap. 3.5.

3.2 Landskabsinteresser

Retningslinjer
1. Inden for landskabsområderne må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og
anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller
inddrages arealer til byudvikling, råstofindvinding og
placering af ren jord, fx i form af volde. Bygninger
og anlæg inden for områderne skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse
samt mulighed for forbedring af værdierne.
2. Inden for områderne må tilstanden eller arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhæn-

gende helheder eller enkeltelementer ikke ændres,
hvis det forringer deres værdi eller muligheden for
at styrke eller genoprette deres værdi. Ændringer
kan dog ske som led i forbedring af områderne,
eller hvis det kan begrundes ud fra væsentlige
samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra
en konkret planmæssig vurdering kan ske uden at
tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.
3. Inden for områderne skal der generelt tilstræbes
størst mulig offentlig adgang og mulighed for op-

levelse og forståelse af værdierne. Den almene
adgang kan dog begrænses inden for områder,
der er særligt sårbare.
4. I forbindelse med etablering af intensivt husdyrhold, der kræver vurdering af virkningerne på
miljøet (VVM), foretages en konkret vurdering
af konsekvenserne for beskyttelsesinteresserne.
Det skal ved en afgørelse om tilladelse eller om
fastsættelse af tilladelsesvilkår sikres, at virksomheden eller anlægget ikke er til gene for
oplevelsen af områdernes særlige værdier.

Den sydlige del af Ølsemagle Revle med Køge By i baggrunden.
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Planmål - Køge Kommune vil:
• Arbejde for at de kulturhistoriske interesser og
kulturarven bevares som et særligt aktiv for Køge
Kommune
• Sikre at den fremtidige udvikling af byerne, landsbyerne og det åbne land tager udgangspunkt i hensynet til stedernes særlige kvalitet og identitet
• Arbejde for at give alle mulighed for at opleve kulturmiljøer, herunder spor af tidligere tiders bosætning, erhverv og levevilkår samt se sammenhængen
med omgivelserne, herunder marker, skove, markskel, sten- og jorddiger mv.

Kulturarvens betydning
Kulturarven er alle de menneskelige spor, der er med
til at danne vores fælles erindring om fortiden: kirker
og deres omgivelser, byer og landsbyer, beboelses-,
landbrugs- og industribygninger, fortidsminder, gravhøje, museernes samlinger og køkkenmøddingerne
gemt under jorden.
Køge Kommune har i mange år haft fokus på kulturarvens betydning, ikke mindst for kommunens identitet
og tiltrækningskraft, men står samtidig, som mange
andre kommuner, over for den udfordring at bevare

kulturarven, samtidig med ønsket om at sikre en
fortsat udvikling af byer, landsbyer og virksomheder,
herunder landbrugsvirksomheder.
De kulturhistoriske interesseområder indeholder både
bevaringsværdige og særligt bevaringsværdige kulturmiljøer og de områder, hvor der er registreret fortidslevn over eller under jorden.
Kommuneplanen er, med dens udpegning af kulturhistoriske interesseområder og retningslinjerne for den
administrative praksis inden for områderne, et vigtigt

• Sikre at værdierne i de bevaringsværdige og særligt bevaringsværdige kulturmiljøer ikke forringes,
blandt andet ved at udarbejde lokalplaner med
særlig fokus på bevaring og styrkelse af de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, men også ved
administration efter anden lovgiving
• Arbejdes aktivt med kulturhistorien i planlægningen
ved at vise særlige hensyn over for de bevaringsværdige værdier og sammenhænge samt områdernes særlige oplevelses- og fortælleværdi
• Fortsat udpege bevaringsværdige bygninger i kommunen.
Landsbyen Højelse er udpeget som særligt bevaringsværdigt kulturmiljø og er omfattet af bevarende lokalplan som mange
andre af kommunens landsbyer.
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redskab til at afbalancere de til tider modstridende
hensyn til bevaring og udvikling.
Køge Kommune har et tæt samarbejde med Museum
Sydøstdanmark og Køge Fonden og forvalter kulturarven via planloven, men er samtidig myndighed på
visse af museumslovens bestemmelser. Derudover er
kommunen forpligtet til at prioritere kulturarven i sin
administration af anden lovgivning, som fx miljøvurderingsloven og VVM-reglerne.

byer eller herregårdene, er generelt sårbare over for
nedrivninger og ombygninger men også over for nybygninger, der ikke i stil og materialevalg harmonerer
med lokal byggeskik. Skovrejsning, terrænregulering,
fjernelse af karakteristisk beplantning eller ændring af
bygningsanlægs placering og udseende kan også true
et kulturmiljø.
Et kulturmiljø kan i et vist omfang beskyttes ved fredning i henhold til museumsloven, men det er primært
planloven, som giver kommunerne den nødvendige

kompetence til at beskytte, fx ved at udarbejde bevarende lokalplaner.
Kommuneplanen opdeler kulturmiljøerne efter to gradueringer, hhv. særligt bevaringsværdige og bevaringsværdige kulturmiljøer. Udpegningerne bygger videre
på den kulturhistoriske redegørelse ”Bevaringsværdige
kulturmiljøer i Roskilde Amt” som blev udarbejdet af
det tidligere Roskilde Amt i 2005.

Kommunens mulighed for at beskytte og bevare de
kulturhistoriske interesser er i vidt omfang afhængig
af, at ejere og brugere er opmærksomme på værdierne samt inddrages i beskyttelsesarbejdet.
Slots- og Kulturarvsstyrelsen forvalter kulturarven,
fx de fredede bygninger, og Museum Sydøstdanmark
forvalter blandt andet fortidsmindebeskyttelsen.
Kulturmiljøer
Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, fx et
ejerlaug, der afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Det viser kulturlandskabets
fysiske spor, og viser samspil og en sammenhæng med
fortiden.
Køge Kommune har mange fine og velbevarede kulturmiljøer som fx herregårdsmiljøer, landsbyer og husmandsudstykninger.
Kulturmiljøer, som fx omfatter landsbyer og deres
ejerlaug med marker, enge og skove, dele af de gamle

Hvide By er et større erhvervsområde på den østlige side af Københavnsvej, som frem til 1960-érne rummede Codan Gummi, som siden 1913 fremstillede produkter af gummi. Kulturmiljøet rummer store arkitetoniske værdier og har siden 2006 været omfattet af bevarende lokalplan.
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Redegørelsen har dannet grundlag for amtets
udpegning af kulturhistoriske interesseområder i
amtets 11 kommuner. Kulturmiljøerne er systematiseret i forhold til type og ejerlaug. Redegørelsen indeholder en beskrivelse af hvert enkelt
kulturmiljø, og hvad det er sårbart overfor.
Kulturmiljøerne er således ikke kun de enkelte
bebyggelser, men også omgivelserne, fx i form
af marker og skove.
Særlig bevaringsværdige kulturmiljøer indeholder i sagens natur flere kulturhistoriske værier
end dem, som alene er kategoriserede som bevaringsværdige. I begge kategorier er det vigtigt
at være opmærksom på, hvilke generelle eller
specifikke værdier, der har betydning for sikringen af de kulturhistoriske værdier.
Senere i kapitlet er de kulturmiljøer, som blev
udpeget af Roskilde Amt i 2005, oplistet.

Hugo´s Gård, Brogade 19, er en velbevaret ejendom omfattet af bevarende lokalplan 3-11 for Køge Bymidte. Bevaringsbestemmelserne
omfatter også træer og belægning.
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Inden for de fleste kulturmiljøer er der en udpeget landsby, en husmandsudstykning eller en
herregård, som har central betydning for det enkelte ejerlaug. Mange af disse har i Kommuneplan 2013 været udpeget som ”særlig landsby”.
De fleste af bebyggelserne, er afgrænsede som
landsbyer i rammerne i kap. 4, og formålet er
at sikre, at eventuelle nybyggerier, som både vil
kunne tillades på baggrund af en vedtaget lokalplan eller på baggrund af en landzonetilladelse,
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sker under størst mulig hensyn til bevaringsværdierne.
Det fremgår af rammebestemmelserne for det
åbne land, kapitel 4, hvorvidt der inden for den
enkelte ramme er udpeget bevaringsværdigt eller
særlig bevaringsværdigt kulturmiljø.
Sikring af kulturarv ved lokalplanlægning
Køge By er én af de købstæder i landet, som har
flest bevarede huse fra perioden helt tilbage til
1600-tallet, men også fx Borup og Herfølge, de
mindre byer som fx Ejby, samt de mere end 30
landsbyer har væsentlige bevaringsværdier.
Derfor er der gennem tiden udarbejdet ca. 50
bevarende lokalplaner, for at sikre kommunens
bebyggede miljøer og deres omgivelser.
Antallet af bestemmelser og karakteren i de bevarende lokalplaner varierer, afhængigt af hvilket
område, lokalplanen omfatter. Lokalplan 1032 for
Anemonevej, Erantisvej og Irisvej omfatter fx bevaringsbestemmelser for huse opført i 1950’erne,
ligesom Lokalplan 1033 for Digterkvarteret sikrer
de arkitektoniske værdier på ejendomme opført i
begyndelsen af 1900-tallet.
En lokalplan kan fx fastsætte, at bygninger ikke
må nedrives eller ombygges, eller at beplantning
ikke må fjernes eller ændres uden byrådets tilladelse, eller at nybyggeri skal opfylde nogle specielle krav til udformning og materialeanvendelse.

3.3 Kulturarv

Formålet er at sikre arkitektoniske og kulturelle kvaliteter for eftertiden, enten ved at fastholde en bygning,
som den er, eller at tilbageføre den til en tidligere
udformning, afhængigt af de konkrete forhold, eller at
sikre homogenitet og autenticitet i et større område.

store godser Vallø, Svenstrup og Gl. Køgegård udgør
kulturhistoriske helheder med deres hovedbygninger,
avlsbygninger, funktionærbygninger, parker, alléer og
landbrugsjorder.
Mange kulturhistoriske spor og selve fortidsminderne

er beskyttet gennem museumsloven. Det omgivende
landskab, hvor der er stor sandsynlighed for at gøre
fund, er imidlertid ikke beskyttet af sektorlovgivning.
Spor fra oldtiden er ofte sårbare over for indgreb i
form af dræning og dybdepløjning, og fortidsminder,
som fx gravhøje, trues af nedskridning, hvor der pløjes

Bevaringsbestemmelser i en lokalplan omfatter også
ændringer, som ikke kræver tilladelse fra anden lovgivning, og kan fx omfatte bestemmelser om tagbelægning eller vinduesudformning.
I mange af de gældende lokalplaner er der specifikt
udpeget bevaringsværdige bygninger, hvor der skal
tages særlige hensyn ud fra det enkeltes hus særlige
kvaliteter og betydning for omgivelserne.
Hele den centrale del af Køge by er omfattet af bevarende lokalplaner, ligesom der er mange fredede bygninger, som administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
Bagerst i kapitel 4 findes en liste over alle de bevarende lokalplaner, der hidtil er udarbejdet i Køge
Kommune, samt en oversigt over de bygninger, der
er omfattet af særlige bevaringsbestemmelser. Endelig omfatter listen to udpegede bevaringsværdige
ejendomme, som ikke er omfattet af lokalplan, nemlig
Skyttehuset, Salbyvej 2 og Kimmerslev Møllegård,
Dyndetvej 1.
Kulturarv i det åbne land
Utallige sten- og jorddiger i kommunens landområder
fortæller historien om udskiftningstiden og tidligere
tiders administrative opdeling af landområderne. De

Parti fra Hovedgaden i Borup.
Den typiske stationsbyarkitektur, som er særlig for kulturmiljøet i Borup, er sikret af bevaringsbestemmelser i Lokalplan 59.
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for tæt på højene, og af manglende pleje. Anlægsaktiviteter inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen slører ikke
kun indsynet og oplevelsen af højene men kan også ødelægge de underjordiske kulturspor, der oftest befinder
sig i nærheden af højene. Det er vigtigt, at der foretages
rydning af opvækst og pleje af prioriterede gravhøje,
dels for at højene fremstår tydeligere i landskabet, dels
for at fremme overdrevsvegetation på højene.Mange
beskyttede diger er i tidens løb blevet nedlagt eller gennembrudt ved byudvikling og ved sammenlægning af
marker med henblik på at rationalisere landbrugsdriften.
Generelt er den synlige kulturarv i form af åbne landskaber med deres kulturspor sårbare over for bebyggelse,
vejanlæg, rejsning af master og i nogle tilfælde også
over for skovrejsning, og det er derfor vigtigt, at hensynet til kulturmiljøerne indgår allerede i den indledende
fase i planlægningen af ændringer i det åbne land.
De udpegede kulturmiljøer
Kommuneplanens udpegede kulturmiljøer svarer til
udpegningerne i Roskilde Amts Regionplan 2005, samt
til Roskilde Amts udpegninger af kulturmiljøer og kirkeomgivelser fra 2000. Kulturmiljøerne er klassificeret som
hhv. særligt bevaringsværdige og bevaringsværdige og
er kategoriseret efter den sociale og strukturelle betydning for samfundsudviklingen, som de hver især repræsenterer. Kommuneplan 2017 er der tilføjet Kimmerslev
landsby, herunder Kimmerslev Møllegård til listen over
særligt bevaringsværdige kulturmiljøer. Kimmerslev er
i forvejen udpeget som område med kulturhistoriske
interesser.

Ved søgning på Køge Kommunes offentligt tilgængelige
GIS-system (kort over hele kommunen) i de enkelte
kulturmiljøer eller på ejendomme eller ejerlav inden for
et kulturmiljø, vil de særlige oplysninger om områdets
sårbarhed komme frem.
Særligt bevaringsværdige kulturmiljøer
• Kimmerslev landsby med Kimmerslev møllegård (1)
Herregården
• Billesborg (2)
• Gl. Køgegård (3)
• Gl. Lellingegård (4)
• Ny Lellingegård (5)
• Spanager Hovedgård (6)
• Juellund Hovedgård (7)
Det sociale landskab
• Svenstrup Hovedgård (8)
• Lammestrup By (9)
• Stubberup By, Stubberup Gård,
og statshusmandskoloni Stubberup Huse (10)
Herregård og statshusmænd
• Spanager Hovedgård med statshusmandskolonien (6)
• Juellund Hovedgård (7)
De udskiftede landsbyer
• Tessebølle (12)
• Åshøje (13)
• Højelse (14)
• Gørslev (15)
• Vollerslev (16)
• Lidemark (17)
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Den lille skovlandsby
• Kanderød (18)
• Hegnede (19)
• Urup (20)
• Gummerød (21)
• Ødemark (22)
Den gamle landsbykerne
• Sædder (23)
• Ølsemagle (24)
• Ølby (25)
Stationsbyen
• Herfølge (26)
• Lille Skensved (27)
• Borup (28)
Bevaringsværdige kulturmiljøer
Herregården
• Herregårdsejerlauget Juellund (29)
• Herregårdsejerlauget Gunderup (30)
Den udskiftede landsby
• Landsbyejerlauget Assendrup (31)
• Landsbyejerlauget Ringsbjerg (32)
• Landsbyejerlauget Hejnerup (33)
• Lellinge Overdrev (34)
• Landsbyejerlauget Ørninge (35)
• Landsbyejerlauget Store Ladager (36)
• Landsbyejerlauget Valore (37)
• Landsbyejerlauget Kløvested (38)
• Landsbyejerlauget Gummersmarke (39)
• Stubberup Huse (11)
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Den gamle landsbykerne
• Store Salby (40)
• Svansbjerg (41)
• Egøje (42)
• Sonnerup (43)
Den lille skovlandsby
• Landsbyejerlauget Gammerød (44)
• Landsbyejerlauget Grønholt (45).
Kirkeomgivelser
Der ligger 14 kirker i Køge Kommune. For hver kirke
er der lavet en vurdering af, hvorfra i det åbne land
kirken kan opleves som et markant eller dominerende
element. Kirkeomgivelserne indeholder visuelle værdier, der knytter sig til oplevelsen af kirkeområderne i
samspil med landskabet og de nære omgivelser.
Fredede fortidsminder
Køge Kommune har en del fredede fortidsminder
fordelt over hele kommunen. Gravhøje udgør langt
størstedelen af dem, men voldsteder, bro- og vejanlæg
og kilometersten udgør en del af kommunens fredede
fortidsminder.Fortidsminderne findes både i kommunens byområder, skove og på åbne marker, og de
vidner om vores historie tilbage til oldtid, middelalder
og nyere tid.
Slots- og Kulturstyrelsen er ansvarlig myndighed for
registrering, tilsyn mv. Kommunen varetager delvis
administrationen i henhold til museumsloven samt
naturpleje og information om fortidsminderne.
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Retningslinjer
1. Inden for de kulturhistoriske interesseområder må
der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg, ud over det, der er
erhvervsmæssigt nødvendigt i henhold til Planlovens
landzonebestemmelser. Bygninger og anlæg inden
for områderne skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed
for forbedring af værdierne.
2. Inden for områderne må tilstanden eller arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende
helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis
det forringer deres værdi eller muligheden for at
styrke eller genoprette deres værdi. Herunder må
bevaringsværdige og særligt bevaringsværdige
kulturmiljøer ikke ændres, hvis det forringer områdernes værdier.
Ændringer kan dog ske som led i forbedring af områderne, eller hvis det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn. Begrundelsen skal
ledsages af en konkret planlægningsmæssig begrundelse, og må ikke tilsidesætte sammenhængende
helheder eller enkelte elementer.
3. Det skal vurderes om oplevelsen eller kvaliteten
af de kulturhistoriske værdier vil blive påvirket i en
grad, der er i strid med de hensyn, kommunen skal
varetage, ved følgende forhold: nedrivning eller
opførelse af nye bygninger og andre anlægsarbejder, herunder ændring af pladser og bebyggelse,
opsætning af master, samt skovrejsning, natur-
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genopretning, vandindvinding, vandløbsregulering
eller fjernelse af diger og hegn. Ses risiko fornegativ
påvirkning, foretages en vurdering i samarbejde med
Museum Sydøstdanmark.
4. Der skal generelt tilstræbes størst mulig offentlig
adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af de
kulturhistoriske bevaringsværdier.
5. I de landsbyer, der er udpeget som bevaringsværdige
eller særligt bevaringsværdige, skal de karakteristiske, oprindelige træk tilstræbes bevaret, og eventuelt
nybyggeri, anlæg mv. skal ske på baggrund af en
lokalplan, hvis formål det skal være, at bevare landsbyen og tage hensyn til kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk samt til sammenhængen med kulturhistoriske træk i den omgivende
dyrkningsflade.
6. Det lokale kulturhistoriske museum skal efter Museumsloven § 27 inddrages, når der skal planlægges for
arealer, der har kulturhistorisk bevaringsværdi.
7. Kulturhistorisk væsentlige elementer og kulturmiljøer
udpeges løbende gennem kommunens lokalplanlægning og sagsbehandling i samarbejde med Museum
Sydøstdanmark.
8. Inden for de konkret afgrænsede kirkeomgivelser
gælder yderligere, at byggeri, anlæg og skovplantning
kun må gennemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller
landsbymiljø.

3.3 Kulturarv

Gammerød i den nordøstlige del af kommunen er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. De velbevarede gårde ligger højt på tofterne og danner et meget smukt forløb langs vejen.
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Planmål - Køge Kommune vil:
• Sikre og forbedre naturen med dens bestand 		
af vilde dyr og planter samt deres levesteder 		
i et sammenhængende naturnetværk, hvor i indgår
internationale naturbeskyttelsesområder og yngleog rasteområder for strengt beskyttede dyre- og
plantearter
• Værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i
respekt for menneskets livsvilkår og bevarelsen af
dyre- og plantelivet.
Sikring af dyre- og plantelivet
Kommunen er forpligtet til at bevare og forbedre tilstanden af levesteder og spredningsmuligheder for det
vilde plante- og dyreliv, blandt andet ved at arbejde
med naturpleje og naturgenopretning. Kommunen er
særligt forpligtet i forhold til at sikre levesteder for de
truede dyrearter, der er beskyttet af EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, bilag IV-arterne.
Kommunen skal udpege naturområder og økologiske
forbindelser som naturtemaer i Grønt Danmarkskort,
samt planlægge for potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.

er større sammenhængende områder af særlig betydning for plante- og dyrelivet, og omfatter større, sammenhængende områder med skove, søer og kystvande
samt enge, moser og overdrev.
Disse områder er særlig vigtige for bevarelsen af et
varieret dyre- og planteliv. De rummer et rigt udbud af
føde og af levesteder, som giver mulighed for stabile
og sammensatte plante- og dyresamfund. For de fleste
plante- og dyrearter gælder, at store bestande er nødvendige for, at arterne i et givet område kan overleve
på længere sigt.
De økologiske forbindelser forbinder disse områder
med hinanden, og er dels spredningskorridorer mellem
områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, dels
mellem naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og kysten. De økologiske forbindelser giver
mulighed for, at planter og dyr kan leve og spredes
gennem det åbne land.
Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser
Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser
omfatter generelt en 25 m beskyttelseszone rundt om
eksisterende skove og udvalgte § 3-naturtyper.

Biologiske interesseområder
Kommuneplanen udpeger de biologiske interesseområder, som består af naturområder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser.
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
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Som naturområder er udpeget:
1) Ølsemagle Revle med strandenge, kystlaguner, 		
strandsøer og klitter. Området er også Natura 		
2000-område. De lavtliggende arealer omkring 		
Skensved Å, vest for revlen, indgår i naturområdet
2) Regnemark Banke og Dyndet, inkl. den fre		
dede Regnemark Mose med moser, søer og 		
overdrev, i sammenhæng med den sydlige 		
del af Svenstrup Skovene
3) Åshøje-skovene og Køge Ås, inkl. de fredede 		
områder ved Gl. Køgegård
4) Vallø-skovene og de fredede områder på 		
Vallø gods. Området har sammenhæng med 		
Natura 2000-området Tryggevælde Ådal i 		
Stevns Kommune.
Økologiske forbindelser
Kommuneplanen udpeger økologiske forbindelser,
som forbinder naturområderne med hinanden, og
som er absolut nødvendige, for at dyr og planter kan
sprede sig gennem dyrkede områder i det åbne land.
Spredningsmulighederne er en forudsætning for, at
arterne kan finde nye levesteder, hvis deres oprindelige levested ødelægges. Det er også en forudsætning
for, at arten kan genindvandre til et område, hvor de
på grund af økologiske eller menneskelige faktorer er
bukket under.
Nogle økologiske forbindelser indeholder allerede
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naturområder, bl.a. beskyttede § 3-naturtyper. Andre
økologiske forbindelser har begrænset naturindhold,
men deres værdi er at reservere mulighed for fremtidig naturgenopretning og nye levesteder.
Som økologiske forbindelser er især udlagt arealer
langs vandløb og diger, men omfatter også søer og
landbrugsarealer med varierende indhold af småbiotoper. Som eksempler på økologiske forbindelser kan
nævnes arealer langs Køge Å, (åen er samtidig Natura
2000-område), Skensved Å, Slimminge Å og arealer
langs Kimmerslev Møllebæk i sammenhæng med Dalby
Sø og Kimmerslev Sø.

Figur 3.4.1 Biologiske interesser
Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser

N

Potentielle naturområder og økologiske forbindelser - nye vådområder
Potentielle naturområder og økologiske forbindelser - ny skovnatur
Potentielle naturområder og økologiske forbindelser - ny tør natur

5 km

Eksisterende skov

145

Køge Kommuneplan 2017 - Kapitel 3

3.4 Biologiske interesser

Udpegningsgrundlag
Udpegninger af naturområderne tager sit udgangspunkt i eksisterende, generelt beskyttede naturtyper
og Natura 2000-områder, samt udpegede økologiske
forbindelser og potentielle naturområder. Udpegningerne udgør tilsammen et sammenhængende naturnetværk, som over tid også skal indgå i det nye ’Grønt
Danmarkskort’.
Indenfor naturnetværket har byrådet naturen i fokus
og søger områderne friholdt for ændringer, såsom for
ny bebyggelse og vejanlæg.
Kommuneplan 2017 udpeger tre nye naturområder,
nemlig områder ved Ejby Skov, Rødbylund og Fikintevænge. Disse naturområder og forbindelserne til det
eksisterende naturnetværk indeholder i dag værdifuld

natur, og ved inddragelse i naturnetværket sikres disse
værdier mod fremtidige forringelser.

område eller også har kysten ikke har forbindelse til
baglandet på grund af industri, boliger og veje.

Potentiel ny natur
På kort figur 3.4.1, er markeret, hvor der er potentiale for ny natur, henholdsvis våd-, tør- og skovnatur.
Potentiel natur er områder, som er i forbindelse med
områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og
med økologiske forbindelser, hvor der kan udvikle sig
ny og værdifuld natur. I Køge Kommune er der tale om
enge og moser som våd natur, overdrev som tør natur
samt skov-natur. Udpegningen af de potentielle naturområder er ny i forhold til Kommuneplan 2013.

Byrådet vil prioritere naturindsatsen ved at:

Der er ikke udpeget ny kystnatur, da stranden enten er
beskyttet af naturbeskyttelsesloven, er et Natura2000-

• Sikre at der inden for og på tværs af naturnetværket
ikke sker forringelser i form af vejanlæg og bebyggelse
• Sigte mod at styrke naturnetværket ved at 		
foretage naturpleje til fordel for dyre- og plantelivet
• Sigte mod at øge naturnetværkets interne 		
sammenhæng.
Grønt Danmarkskort
Staten bestemte ved ændring af planloven den 15.
juni 2017, at kommunen fortsat skal planlægge for og
udpege Grønt Danmarkskort. Vejledningen til udpegningen blev udsendt juni 2017 og i den fremgår det, at
der på tværs af kommunerne i 2017/2018 skal nedsættes lokale naturråd, som skal bistå kommunerne
med at udpege områder til Grønt Danmarkskort til
indarbejdelse i kommuneplanlægningen.

Køge Kommune vil til næste kommuneplanrevision,
eller som et kommuneplantillæg, planlægge for Grønt
Danmarkskort, der skal sikre en forstærket indsats for
større og sammenhængende naturområder.
Koafgræsning er et ofte anvendet middel til
naturpleje.
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Grønt Danmarkskort skal tilvejebringes ud fra følgende
kriterier i prioriteret rækkefølge:
1. Natura 2000-områder, samt eksisterende værdifulde
naturområder uden for Natura 2000-områderne
2. Potentielle naturområder, som kan udvides eller
skabe sammenhæng mellem eksisterende
værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder
3. Naturområder, som samtidig bidrager til andre 		
formål, herunder klimatilpasning og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø, grundvandsbeskyttelse
samt friluftsliv og rekreation.
Beskyttede naturtyper
En række naturtyper er omfattet af de generelle
beskyttelsesbestemmelser i naturbeskyttelsesloven,
uanset om de er ligger inden for de udpegede beskyttelsesområder eller udenfor. Bevarelse af de mindre
naturområder i agerlandet er vigtig, da de udgør ”trædesten”, hvorfra planter og dyr kan sprede sig.
Internationale naturbeskyttelsesområder, Natura 2000-områder
Udstrækningen af de internationale naturbeskyttelsesområder er fastlagt af staten. I Køge Kommune er der
to større Natura 2000-områder: Ølsemagle Revle og
Køge Å og et mindre område ved Tryggevælde Ådal.

I 2017 blev anden generation af de kommunale naturhandleplaner for Natura 2000 områderne vedtaget.
Planerne rækker frem til 2021, hvor en ny generation
forventes vedtaget. Naturhandleplanerne indeholder
de virkemidler, der er gennemført i forrige planperiode
samt en plan for, hvilke virkemidler, der søges gennemført i anden planperiode. Virkemidlerne skal sikre
en gunstig bevaringsstatus af udpegningsgrundlaget.
Inden for områderne må der ikke ske planlægning eller
gives tilladelser, dispensationer eller godkendelser efter plan-, natur- eller miljølovgivningen, hvis dette kan
forringe de naturtyper og arter, områderne er udpeget
for. Det samme gælder for planer og aktiviteter uden
for selve området, som kan påvirke naturtyper eller
arter inden i det beskyttede område.
Uanset ovennævnte kan der dog planlægges foranstaltninger, der vil medføre forbedringer for de naturtyper og arter, området er udpeget for.
Hverken inden for eller uden for internationale områder må der ske planlægning eller administration, der
kan føre til forringelse af levesteder (yngle- eller rasteområder) for de arter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Nogle af de mest udbredte bilag IV-arter
i Køge Kommune er springfrø, stor vandsalamander og
spidssnudet frø. Den planlæggende myndighed eller
den myndighed, der giver tilladelse, dispensation eller
godkendelse, er forpligtet til at varetage hensynet til
arter omfattet af bilag IV.
Køge Kommune sigter mod at styrke naturnetværket fx
ved at naturpleje til fordel for dyre- og plantelivet.
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Retningslinjer
1. Inden for de biologiske interesseområder
må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over
det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for
driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller
inddrages arealer til byudvikling, råstofindvinding og placering af ren jord. Bygninger
og anlæg inden for områderne skal placeres
og udformes med hensyntagen til bevaring
og beskyttelse samt mulighed for forbedring
af værdierne.
2. Inden for biologiske interesseområder må
tilstanden eller arealanvendelsen af særligt
værdifulde sammenhængende helheder eller
enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller muligheden for at
styrke eller genoprette deres værdi. Ændringer kan dog ske som led i forbedring af
områderne, eller hvis det kan begrundes ud
fra væsentlige samfundsmæssige hensyn,
og såfremt det ud fra en konkret planmæssig vurdering kan ske uden at tilsidesætte de
særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.
3. Inden for biologiske interesseområder skal
der generelt tilstræbes størst mulig adgang
og mulighed for oplevelse og forståelse af
værdierne. Den almene adgang kan dog
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begrænses inden for områder, der er særligt
sårbare
4. I forbindelse med etablering eller ændring af
store husdyrhold, foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for den omgivende
natur.
5. I biologiske interesseområder skal eksisterende
natur bevares. Småbiotoper skal i videst muligt
omfang søges bevaret og naturindholdet søges
forbedret gennem naturpleje og –genopretning.
6. Der må ikke foretages ændringer, som overskærer økologiske forbindelser, reducerer eller
i øvrigt forringer de økologiske forbindelsers
biologiske værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger. Spredningsmulighederne
for vilde planter og dyr skal søges øget gennem
forbedring af eksisterende naturområder eller
etablering af ny natur i de potentielle naturområder.
7. Inden for de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder for plante- og dyrearter og
naturtyper, der er omfattet af EF-direktiver om
fuglebeskyttelsesområder og habitatområder, må
der ikke ske forringelse af naturtyper og levesteder eller ske betydelig forstyrrelse af de arter, for
hvilke området er udpeget, herunder ved påvirkning fra ændringer uden for områderne.
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8. I det øvrige landområde uden for de internationale beskyttelsesområder skal både større områder med natur og småbiotoper samt landskabelige og kulturhistoriske helheder i videst muligt
omfang bevares. Det skal generelt være muligt
at etablere ny natur også som småbiotoper. Visse
naturtyper er beskyttede mod tilstandsændringer
af naturbeskyttelseslovens § 3. Sten- og jorddiger er beskyttede af museumsloven.
9. Der må ikke ske beskadigelse af yngle- og rasteområder for dyrearter optaget på EU-direktivets
bilag IV, eller ske ødelæggelse af planter optaget
på bilag IV. (Se nærmere i redegørelsen).
10. For nye lokalplaner hvor der indgår rekreative
områder vil kommunen sikre, at der ved beplantning eller andre tiltag, vil blive taget særligt
hensyn til minimum én af de udpegede bilag IVarter. Tiltagene vil tage udgangspunkt i et internt
virkemiddelkatalog, der sigter på at forbedre
fokusarternes leve-, yngle- og spredningsmuligheder.
Retningslinjerne for planlægning og administration
i forhold til de internationale naturbeskyttelsesområder fremgår af BEK nr. 926 af 27/06/2016
om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder.

3.4 Biologiske interesser

Planforslag, som i sig selv eller i forbindelse med andre
planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal konsekvensvurderes.

F

Bilag IV-arter
Der er 36 danske bilag IV-dyrearter. Af dem er 14
arter flagermus. Mindst 7 af disse findes med stor
sandsynlighed i Køge Kommune. Det drejer sig om
dværg-, brun- syd-, skimmel-, vand-, trold- og bredøret flagermus.
Der er 8 paddearter på bilag IV. Heraf har stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø kendte levesteder flere steder i Køge Kommune. Markfirben er det
eneste krybdyr på bilaget. Den har ét kendt levested i
Køge Kommune, nemlig ved Køge Ås.
På figur 3.4.2 ses i hvilke områder af kommunen, hvor
det er hensigtsmæssigt at etablere natur til fordel for
de nævnte bilag IV-arter.

Figur 3.4.2 Fokusområde for bilag IV-arter
Markfirben - fokus langs åsen og den opgravede
del af åsen

N

Springfrø - fokus i den midterste og vestlige del
af kommunen
Spidssnudet frø og stor vandsalamander
- fokus i den nordlige og østlige del af kommunen

5 km

Flagermus - fokus i hele kommunen
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Planmål - Køge Kommune vil:
• Sikre og bevare geologiske lokaliteter og områder af
national eller lokal interesse, der indeholder synlige
spor fra de tidsperioder, der har opbygget og dannet
det nuværende landskab.
Udpegning af geologiske interessområder
De geologiske interesser knytter sig til områder og lokaliteter, som indeholder markante landskabsdannelser
eller viser spor fra den geologiske udviklingshistorie.
Lellinge grønsand

De udpegede områder er videreført fra Kommuneplan
2013. De geologiske interesseområder er sårbare over
for ændringer, som fjerner eller slører landskabets
oprindelige former. Det kan fx være gravning efter
råstoffer eller terrænreguleringer og jorddeponier, som
ændrer landskabet. Områderne er også sårbare over
for bebyggelser og andre anlæg, tilplantning af skov,
juletræskultur o.l. samt naturlig tilgroning med krat og
træer. Dræning af lavbundsområder kan også påvirke
de øvre geologiske lag i vådområderne.

Profil i Køge Ås

Køge Ås
I kommunen findes et opdelt landskabsmæssigt element med en vestlig/østlig retning. Dette er resterne
N

Figur 3.5.1 geologiske interesser

Nationale geologiske interesseområder
Øvrige områder med geologiske værdier

5 km

Enkeltlokalitet af geologisk interesse
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af Køge Ås, som sandsynligvis blev skabt af sand- og
grusaflejringer i en smeltevandskanal i isen under den
seneste istid for ca. 16.000 år siden. Efterfølgende
smeltede isen og aflejringerne fremstår i dag som en
markant terrænform i landskabet.
Store dele af Køge Ås er gennem tiden bortgravet ved
råstofgravninger. Den tilbageværende rest fremstår
ikke tydeligt i landskabet, fordi den er tilplantet med
skov. Står man tæt på nogle af skrænterne opleves de
dog stejlt stigende over det omgivende terræn. Åsen
bør sikres mod yderligere råstofgravning eller anden
ydre påvirkning. Man kan være heldig at finde små
lokale geologiske profiler, som tydeligt viser, at åsens
aflejringer blev dannet i rindende vand.
Ølsemagle Revle
Kystlinjen i Køge Kommune er dannet ved en israndslinje under sidste istid samt ved aflejring af marint
sand og gytje (dynd) siden da. Aflejringen har i løbet
af de sidste 100 år skabt Ølsemagle Revle. Ølsemagle
Revle er et nationalt, geologisk interesseområde
som består af en aktiv barrierekyst med barriereøer
og laguner, samt en tilgroningskyst.
Revlen er et klassisk eksempel på en lagunedannelse med både et landområde og et havområde.
Lagunerne fyldes langsomt op med aflejringer fra
sandflugt og organisk materiale ved naturlig tilgroning med eksempelvis rørskov. Der sker en stadig
bølge- og stormtransporteret aflejring af materiale
fra Køge Bugt, og der vil derfor med tiden kunne
dannes nye barriereøer ud for de gamle.

Lellinge Grønsand kan ses langs Lellinge Å ved Skovhusvænge og kan ses over en strækning på ca. 500 meter.

Lellinge grønsand
I Køge Kommune er der to lokaliteter af særlig geologisk interesse. Begge lokaliteter er typelokaliteter for
Lellinge Grønsand, som blev aflejret kystnært i et hav
i den geologiske tidsperiode, Mellem paleocæn, for ca.
58 mio. år siden.
Typelokaliteterne kan ses blottet langs Lellinge Å ved
Skovhusvænge og kan ses over en strækning på ca.
500 meter. Boringer og dybe udgravninger har vist, at
Lellinge Grønsandet har en tykkelse på op til 30 meter
og det kan findes udbredt i store dele af Sjælland.
Det er dog kun ved Lellinge Å, at grønsandet naturligt kan ses, og lagtykkelsen af grønsandet i Lellinge
Å er op til 10 meter.
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Retningslinjer
1. Landskabet ved Ølsemagle Revle og langs med
Køge Ås skal bevares og plejes på en sådan
måde, at landskabets karakter og form ikke sløres eller udviskes.
2. Enkeltlokaliteter med geologiske profiler af Lellinge Grønsand ved henholdsvis Lellinge og Regnemark skal sikres mod anlæg eller andet, der
kan true eller udviske geologien. De geologiske
profiler bør plejes, så de til stadighed kan ses på
de to steder.
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Regional råstofplan
Region Sjælland står for udlægning af graveområder
og interesseområder for råstoffer i regionen. Udpegningen fremgår af den regionale råstofplan 2016-2027.
Råstofplanen revideres hvert 4. år, hvor råstofressourcerne vurderes, og der eventuelt udpeges nye
råstofinteresseområder og råstofgraveområder. Region
Sjælland udsteder som hovedregel kun gravetilladelse
til etablering af råstofgravning i udlagte graveområder.
Region Sjælland er myndighed på udstedelsen af nye
gravetilladelse, mens de respektive kommuner skal
udstede de tilladelser, der kan være nødvendige i
tilknytning dertil - f.eks. udledningstilladelse, dispensationer efter § 3 med mere.
I Køge Kommune er der i den gældende Råstofplan
ikke udlagt graveområder. Men der er ni områder, på i
alt 328 hektar, som er udpeget som interesseområder
for råstofindvinding i Køge Kommune.

N

Figur 3.6.1 Råstofinteresser

5 km

Råstofinteresseområde
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Interesseområder
Interesseområder er foreløbige reservationer af områder, hvor Region Sjælland ud fra en foreløbig vurdering
af geologien og undersøgelser finder, at der er brugbare ressourcer, som skal reserveres til evt. fremtidig
råstofindvinding.

Graveområder
Graveområder er områder, hvor Region Sjælland har
fået dokumentation for forekomsten af råstoffer. Ved
udlægning af graveområder har regionen foretaget
en overordnet afvejning ud fra råstofforekomstens
mængde og kvalitet, områdets beliggenhed i forhold
til den lokale og regionale forsyningssituation og de
planlægnings- og miljømæssige interesser, der i øvrigt
er i området.

Råstofudgravninger medfører ofte store terrænændringer.
I Køge Kommune er der i den gældende råstofplan ikke
udlagt graveområder.
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Planmål - Køge Kommune vil:
• Sikre at grundvandsressourcen udnyttes på en bæredygtig måde
• Sikre at vandforsyningen som udgangspunkt baseres
på uforurenet grundvand

• Sikre at vandværkerne er nødforbundet med hinanden aht. forsyningssikkerheden
• Sikre et højt ambitionsniveau for grundvandsbeskyttelsen gennem bl.a. indsatsplaner til sikring af den
fremtidige drikkevandsforsyning.

• Sikre at grundvandsbeskyttelsen sker ved forebyggelse og indsats ved kilden frem for rensning og
fortynding

Beskyttelse af grundvandet
Køge Kommune råder over betydelige grundvandsressourcer af høj kvalitet, og en væsentlig del af kommunen er i statens vandplan for Køge Bugt udlagt som
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Grundvandet i OSD-områderne er kortlagt af staten, og her er udpeget følsomme indvindingsoplande
(FI), hvor der er størst risiko for forurening af grundvandsmagasinet. FI er udpeget blandt andet der, hvor
dæklaget over det primære grundvandsmagasin er
tyndt, og hvor der er stor grundvandsdannelse.
For at beskytte grundvandet i OSD og FI kan arealanvendelsen ikke ændres, uden at der udarbejdes en
grundvandsredegørelse, hvori grundvandsressourcen
i hele kommunen beskrives, og der redegøres for mulige, andre placeringer af anlægget og for forebyggelse
af forurening fra den planlagte aktivitet.
Vandforsyning
Grundvandsressoucen er en lokal og national interesse og udnyttes bl.a. af Køge Vand A/S og de private
almene vandværker i Køge Kommune. I 2015 blev der
indvundet over 3,5 mio. m3 grundvand til forsyning af
kommunens borgere.

Vandindvindingsboring til Fruedal Vandværk i morgenlys.
Vandindvindingsboringer er placeret rundt i hele kommunen. Her pumpes vandet op fra undergrunden og ledes til
vandbehandling på vandværkerne.
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HOFOR indvinder ligeledes store mængder vand til
København og omegnskommunerne. HOFOR har kildepladser langs Køge Å og dens tilløbsstrækninger.
Der eksporteres ialt ca. 6,6 mio. m3 drikkevand ud af
kommunen årligt (2015).
Herudover har en række store industrivirksomheder
egne vandindvindinger, der bl.a. er placeret langs kysten og ved Skensved Å. Disse havde en indvinding på
ca. 1,6 mio. m3 i 2015, inkl. afværgepumpninger.
Alt i alt blev der således indvundet tæt på 11,7 mio. m3
grundvand i 2015 i Køge Kommune.
Køge Kommune er i disse år ved at forny vandindvindingstilladelser for en stor del af de private, almene
vandværker, Køge Vand A/S og HOFOR.
Indsatsplaner
En af de store udfordringer for den almene vandforsyning i Køge og for HOFOR er beskyttelsen af selve

Figur 3.7.1 Grundvandsinteresser

N

Boringsnære beskyttelseszoner
Særlige drikkevandsinteresser (OSD)
Følsomme indvindingsoplande (FI)
Vandboringer

5 km
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Retningslinjer
1. Områder med særlige drikkevandsinteresser
(OSD) og følsomme indvindingsområder (FI),
skal som hovedregel friholdes for byvækst og
ændringer i arealanvendelser til mere grundvandsbelastende aktiviteter.

grundvandsressourcen og indvindingsboringerne.
Grundvandsressourcen er mange steder dårligt beskyttet og er dermed meget sårbar overfor forurening med
miljøfremmede stoffer.

2. Der udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i statens udpegede indsatsområder for
grundvandsbeskyttelse.

Staten har igangsat en genberegning af grundvandskortlægningen for hele Køge Kommune og på baggrund af denne, skal byrådet udarbejde indsatsplaner
for hele kommunen. Indsatsplanerne skal sætte rammerne for en langsigtet beskyttelse af grundvandsressourcen, så fremtidig drikkevandsforsyning er sikret
bedst muligt.

3. I de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO),
vil kommunen have fokus at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af boringerne.

Statens arbejde forventes afsluttet ultimo 2018,
hvorefter byrådet har to år til at udarbejde indsatsplanerne, jf. Bekendtgørelsen om indsatsplaner.

4. Grundvandsbeskyttelsen baseres så vidt muligt
på individuelle, frivillige aftaler mellem lodsejere,
vandværker og andre interessenter.

Beskyttelseszoner
• I en afstand af 10 m fra en indvindingsboring 		
er der udlagt en fysisk sikringszone.
• I en afstand af 25 m omkring en indvindingsboring,
er der udlagt en zone, hvor der ikke må dyrkes,
gødskes eller anvendes pesticider.
• I en afstand af 300 m omkring en indvindingsboring
må der ikke etableres nedsivningsanlæg.
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Boringsnære beskyttelsesområde (BNBO)
Staten har i 2016 beregnet BNBO for alle almene
indvindingsboringer. Et BNBO er et areal omkring en
indvindingsboring, som beregnes på baggrund af viden
om geologiske-, grundvands- og indvindingsforhold.
I et BNBO kan der gives påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24, som ikke er begrænset til nitrat og pesticider. Der kan derfor skrides ind over for alle typer
af forureninger.
Aspektet omkring grundvand forholder sig også til
grundvandsdannelse og behovet for lokal afledning
af regnvand. Der afledes regnvand både for at dræne
områder med risiko for oversvømmelse og for at tilføre
grundvandsmagasinerne den vandmængde, der er
mulig.
Der må ikke etableres nedsivningsanlæg i områder
med høj vandstand.

3.7 Grundvandsinteresser

Regnemark. Værket ved Regnemark udgør ét af HOFOR’s syv regionale vandvæker,hvorfra der produceres vand til Københavns Kommune og 18
andre kommuner. Værket har tilladelse til at producere 16 mio. m3 vand årligt.
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Planmål - Køge Kommune vil:
• Vurdere mulighederne for at genoprette lavbundsarealer til naturområder
• Fremme projekter i de udpegede lavbundsarealer,
der fjerner næringsstoffer fra vandmiljøet.
Lavbundsarealernes betydning
Lavbundsarealer er lavtliggende områder bestående
af tidligere enge og moser, afvandede søer, tørlagte
kyststrækninger og tidligere fjordarme, som nu i vidt
omfang er opdyrket landbrugsareal.
Det er blandt andet vigtigt at hindre grundvandssænkning i lavbundsområderne og deres tilgrænsende
områder, både fordi det påvirker naturens og miljøets
tilstand, og fordi der netop her ofte findes kulturhistoriske spor, fx bopladser, som ødelægges ved udtørring.
En del af de udyrkede lavbundsarealer er beskyttet
efter naturbeskyttelsesloven § 3.
Udpegningsgrundlag
Lavbundsarealerne er udpeget på grundlag af ældre
kort, oplysninger fra Landbrugsministeriets Arealdatakontor samt Danmarks Jordbrugsforskning. En del af
lavbundsarealerne er desuden udpeget som potentielt
egnede som vådområder i forbindelse med de statslige
vandmiljøplaner.

N

Figur 3.8.1 Lavbundsarealer.

5 km

Lavbundsarealer der skal kunne genoprettes til vådområder
Øvrige lavbundsarealer
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Retningslinjer
1. På lavbundsarealer skal byggeri og anlæg så vidt
muligt undgås. Eventuelt nødvendigt byggeri og
anlæg skal udformes, så det ikke forhindrer, at et
lavbundsareal i fremtiden kan genetableres som
vådområde eller eng.
2.

Lavbundsarealerne, der er udpeget som potentielle
vådområder, kan anvendes til projekter med det formål at reducere udvaskningen af næringsstoffer til
vandmiljøet samt forbedre naturindholdet i forhold
til Vandmiljøplan II og III.

3.

Det skal gennem planlægning sikres, at de udpegede lavbundsarealer ikke overgår til formål, der kan
komme i modstrid med skabelsen af vådområder.

4.

Inden for de udpegede lavbundsarealer, herunder
landbrugspligtige arealer, der kan genoprettes til
vådområder, kan der gennemføres undersøgelser,
projekter og etablering af vådområder for at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet.
Der må ikke meddeles tilladelse til byggeri, anlæg
mv., som forhindrer, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

5.

Inden for 13 km fra offentlige lufthavne må der ikke
etableres anlæg, der kan tiltrække fugle. Forsvarsministeriet skal høres om eventuel genopretning og
nyetablering af vådområder inden for 10 km fra militære flyvestationer for at undgå risiko for kollision
med fugle. Den nordlige del af Køge Kommune ligger indenfor disse afstandskrav.

Hensigten med udpegningen af lavbundsarealer er
generelt at bevare og genskabe nogle af de naturtyper, enge, moser og lavvandede søer, som især
er gået tilbage på grund af intensiv dræning og
dyrkning samt omfattende byvækst. Naturmæssigt
højest prioriteret er de lavbundsarealer, der ligger
inden for kommuneplanens naturområder og økologiske forbindelser.
Lavbundsarealer, der skal kunne genoprettes til vådområder
Formålet med udpegning af lavbundsarealer, der
er potentielt egnede til vådområder, er at reducere
miljøbelastningen med især kvælstof og fosfor fra
landbruget og øge naturkvaliteten ved at genoprette

tidligere vådområder, som naturligt kan tilbageholde
stofferne.Vådområderne skal bidrage til at reducere
udvaskningen af næringsstoffer til kystvandene.
Genopretningen består i at genskabe den naturlige
vandstand ved at regulere dræning, grøfter, oppumpning og opstemning. Når et genopretningsprojekt er
gennemført, må lavbundsarealerne ikke anvendes til
normal, intensiv landbrugsdrift igen.
Der kan ikke gives tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, der forhindrer genskabelse af et naturligt vandstandsniveau på lavbundsarealer, der er udpeget til at
kunne genoprettes til vådområder.

Lagunen ved Ølsemagle Revle. Områderne ved lagunen er lavbundsarealer.
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3.9 Skovrejsning

Planmål - Køge Kommune vil:
• Fremme skovrejsning der, hvor nye skove kan forbedre de biologiske værdier og spredningsmuligheder for vilde dyr og planter
• Arbejde for at øge borgernes adgang og brug af skoven
• Sikre at rent grundvand til drikkevand kombineres
med naturforbedrende tiltag
• Gavne klimaet ved at fremme ny skov, som kan
Eksisterende skov
binde CO2
Skovrejsningsområde

• Medvirke til Skovrejsning
at mindskeuønsket
næringsstof-belastningen af
overfladevand gennem skovrejsning på landbrugsarealer
• Fremme naturskov uden kommerciel skovdrift.

N

Figur 3.9.1 Skovrejsning.
Eksisterende skov

5 km

Skovrejsningsområde
Skovrejsning uønsket
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3.9 Skovrejsning

Mere skov i Køge Kommune
Køge Kommune arbejder for, at det er muligt at rejse
mere skov inden for kommunens grænser. Dette gøres
for at forbedre naturen og miljøet samt adgangen til
rekreative områder for borgerne, fx i form af shelterpladser eller motionsruter.
Skovrejsning har mange gode følgevirkninger, især
hvis det erstatter intensiv landbrugsdrift. Skovdyrkning
uden brug af gødning og sprøjtemidler medvirker til at
beskytte vores grundvand og overfladevand.
Skove med en vis alder er levested for fugle, pattedyr,
insekter og vilde planter, ikke mindst hvis de er udgået
af kommerciel skovdrift. Skove binder CO2 og holder på
fugtigheden, hvilket kan være med til at forebygge og
afbøde effekterne af klimaforandringer. Det er ligeledes
et stort ønske fra kommunens borgere at have adgang
til skov.
I Kommuneplan 2017 er positivområderne for skovrejsning blevet øget med tre store områder i den vestlige
del af kommunen, omkring Bjæverskov og Slimminge,
syd for Vestmotorvejen.
Udpegningsgrundlaget
De arealer, hvor skovrejsning er uønsket, er for eksempel fredede områder, byudviklingsområder, statslige
transportkorridorer og visse værdifulde kulturmiljøer og
landskaber, hvor rejsning af skov kan påvirke kulturværdierne negativt.

Positivområderne er bruttoudpegninger, og der kan
være beskyttede naturtyper, sten- og jorddiger, bebyggelse og haver, der skal tages højde for ved et eventueæt skovrejsningsprojekt.
Kommunen har i forbindelse med udpegning af de
tre nye positivområder gennemgået baggrunden for
tidligere udpegninger. Regionplan 2001 udpegede
større områder i kommunen, hvor skov var uønsket af
hensyn til grundvandsinteresserne, da man vurderede,
at skovrejsning ville reducere grundvandsdannelsen.
Undersøgelser har efterfølgende vist, at der reelt dannes grundvand under skov, og skovrejsning benyttes
nu som grundvandsbeskyttende tiltag.
Tilskud til skovrejsning
Staten yder tilskud til privat skovrejsning på landbrugsjorder gennem landdistriktsmidlerne. Ansøgninger om tilskud til skovrejsning prioriteres af Miljøstyrelsen efter, om den nye skov omkostningseffektivt
kan fjerne kvælstof, om den plantes i områder med
særlige drikkevandsinteresser o.s.v., og om klimahensyn kan integreres. Der gives størst tilskud i deloplande med indsatsbehov for kvælstof.

Retningslinjer
1. I skovrejsningsområder (positivområder) skal skovrejsning fremmes.
2. I områder hvor skovrejsning er uønsket (negativområder) kan der som udgangspunkt ikke plantes
skov.
3. Inden for det øvrige landområde (neutralområder)
kan der plantes skov efter en vurdering af det konkrete areal.

Tilskudssatsen er ikke længere afhængig af, om skoven rejses i områder, hvor skovrejsning er ønsket eller
i neutralområder.
Det er frivilligt, om lodsejer vil plante skov, og om man
vil benytte muligheden for at få offentligt tilskud.

Tilskudssatsen kan ses på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside om skovrejsning. Her kan også læses
mere om reglerne i ”Vejledning om tilskud til privat
skovrejsning”.
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3.10 Landbrug og store husdyrbrug

Planmål - Køge Kommune vil:
• Sikre at anvendelsen af værdifuld landbrugsjord til
ikke-jordbrugsmæssige formål begrænses
• Sikre at der ikke sker udlæg til andre aktiviteter, der
er i konflikt med eksisterende landbrugsvirksomheder eller sætter begrænsninger for disses udviklingsmuligheder

merhusområder, skove og større søer. De særligt
værdifulde landbrugsjorder er udpeget første gang af
Roskilde Amt i Regionplan 2001.
Udpegningen er først og fremmest baseret på områder,
hvor jorden har høj dyrkningsværdi. Da det er gældende for de fleste områder i Køge Kommune, blev alle
områder på nær områder med byzone og lavbundsområder, udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder.

• Sikre at udnyttelsen af landbrugsjord finder sted
under hensyntagen til naturværdierne
• Forebygge konflikter mellem boliger og det omgivende landbrugserhverv.
Værdifuld landbrugsjord
Retningslinjerne om landbrug skal bl.a. sikre, at det
åbne land bevarer sin karakter af landbrugsland, og at
landbruget sikres fortsatte udviklingsmuligheder.
Udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder
er videreført uændret fra Kommuneplan 2013, men
korrigeret i forhold til de i denne kommuneplan foreslåede nye byudlæg.
Landbrugsarealerne er generelt de områder, som ikke
omfatter eksisterende og planlagte byområder, som-

Det åbne land er generelt forbeholdt jordbrugserhvervet,
men skaber også rammerne for naturskønne oplevelser.
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Begrundelsen for at bruge jorder af høj dyrkningsværdi
som grundlag for udpegningen af særligt værdifulde
landbrugsområder er at sikre de bedst egnede dyrkningsjorder til landbrugsdrift.
Det kræver ikke tilladelse efter planloven at opføre bygninger, der er nødvendige for driften på en
landbrugsejendom. Det er en forudsætning, at nye
driftsbygninger opføres i tilknytning til eksisterende

3.10 Landbrug og store husdyrbrug

bygninger. Hvis driftsbygninger ønskes placeret uden
tilknytning til ejendommens øvrige bygninger, skal
kommunen foretage en konkret vurdering af forholdene for at sikre, at de landskabelige, naturmæssige,
miljømæssige og kulturhistoriske værdier ikke tilsidesættes.
På ejendomme med erhvervsmæssigt husdyrhold skal
kommunen foretage en konkret vurdering af ovennævnte forhold uanset hvor på ejendommen, de nye
driftsbygninger opføres.
Arealinteresser i det åbne land
Forudsætningen for at bevare et bæredygtigt jordbrugserhverv er, at der er størst mulig investeringssikkerhed og fortsat udviklingsmulighed for jordbrugserhvervene samtidig med, at det sikres, at udviklingen
ikke sker på bekostning af natur- og miljøbeskyttelsesinteresser.
Når det drejer sig om beskyttelse af natur, kulturmiljø
og landskab i det åbne land, spiller landbruget en central rolle som forvalter af det åbne land. Denne rolle

N

3.10.1 Særligt værdifulde landbrugsjorder.

5 km
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3.10 Landbrug og store husdyrbrug

Retningslinjer

forventes at blive endnu større, når de statslige vandog naturplaner skal gennemføres fx i form af naturplejeprojekter og etablering af våde enge.

1. De særligt værdifulde landbrugsområder skal
søges opretholdt til landbrugsformål
2. Når landbrugsarealer inddrages til byformål,
tekniske og rekreative anlæg mv. skal der i
kommune- og lokalplanlægning i videst muligt
omfang tages hensyn til landbrugsmæssige
forhold, såsom de berørte ejendommes arrondering, investeringsniveau og størrelse samt
mulighederne for jordfordeling

Det er til enhver tid de gældende love, bekendtgørelser og vejledninger på landbrugsområdet, der er
bestemmende for, hvordan landbruget kan ændres og
udvides i Køge Kommune. De jordbrugsmæssige interesser er bl.a. udtrykt i Fødevareministeriets cirkulære
om varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser
i kommune- og lokal- planlægningen (Cirkulære nr.
9174 af 19. april 2010).

3. Det skal sikres, at der undgås miljøkonflikter
ved at holde en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny, miljøfølsom anvendelse som fx boliger og rekreative anlæg

Ifølge cirkulæret skal der, for at sikre en bæredygtig
udvikling, lægges vægt på, at forbruget af landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål ikke bliver større
end nødvendigt.

4. Der udpeges ikke positivområder til store husdyrbrug i kommuneplanen.

Planlægning for store husdyrbrugKøge Kommune
er kendetegnet ved en stor bebyggelsestæthed både i
by- og landområder. På grund af de generelle afstandskrav til nabobeboelse på 300 meter til husdyrbrug, er
det ikke hensigtsmæssigt at udpege områder som er
egnede til store husdyrbrug.

Kvæg

Mink

Svin

Høns

Heste

Figur 3.10.2 Eksisterende store husdyrbrug.
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Positivområder til store husdyrbrug
Køge Kommune har vurderet, at der på baggrund af
de mange landskabelige interesser samt den høje
bebyggelsestæthed i både by- og landområder ikke er
egnede arealer, der kan udpeges til positivområder for
store husdyrbrug. Der udpeges derfor ikke arealer til
store husdyrbrug i Kommuneplan 2017.
Der er ca. 400 landbrug i Køge Kommune, hvor ca.
100 landbrug har erhvervsmæssigt dyrehold. I de
kommende år forventes det, at antallet af landbrug
falder, og at de eksisterende landbrug bliver større.
Ændringer og udvidelser af husdyrhold skal foretages i
henhold til gældende lovgivning, og især lugt kan blive

N

5 km
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en regulerende faktor, når det drejer sig om afstande
til naboer, samlet bebyggelse og byer.
I det omfang lovgivningen giver mulighed for, at kommunen kan vurdere, om placeringen af større husdyrbrug er hensigtsmæssig, skal de velkendte konflikter
omkring lugtgener fra husdyrbrug forebygges. Større
husdyrbrug, der skal miljøgodkendes efter husdyrsgodkendelsesloven, skal opfylde nogle generelle krav
til maksimal lugtbelastning af omgivelserne.

Luft og lugtgener
I Køge Kommune er der godt 15 større husdyrbrug og
en række mindre. Det forventes, at alle kommunens
større husdyrbrug inden for en ca. 5-årig periode skal
igennem en miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. Loven giver kommunen bedre mulighed end
hidtil for at stille krav om brug af bedst tilgængelig
teknologi på lugtområdet.

fang koncentreres på færre og større brug. Køge Kommune står derfor overfor den udfordring via sin planlægning og administration af husdyrgodkendelseloven
at sikre, at udviklingen af landbrugsvirksomheder,
specielt større husdyrbrug, sker under hensyntagen til
de omkringboende. Dertil indgår en række andre krav
om beskyttelse af natur og miljø i miljøgodkendelsen
af landbrugsvirksomheder.

Samtidig er den almindelige tendens, at antallet af
husdyrbrug mindskes, da husdyrene i betydeligt om

De særligt værdifulde landsbrugsområder skal søges opretholdt til landbrugsformål.
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