Naturforvaltningsplan 2008
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Formål
I løbet af 2007 har Køge Kommune gjort sine første erfaringer med
de naturforvaltningsopgaver, som blev overtaget fra amtet. Teknik
og Miljøudvalget godkendte i juni 2007 en naturforvaltningsplan
med rammerne for overvågning af fredet og beskyttet natur, pleje af
natur og kulturhistoriske landskabselementer, publikumsfaciliteter,
information og bjørneklobekæmpelse på naturarealer.
De gennemførte projekter er afrapporteret i en selvstændig rapport,
som vil blive forelagt udvalget.
Der har generelt været positiv interesse fra lodsejere, foreninger,
entreprenører og konsulenter med ønske om at opbygge en god
kontakt til den nye, kommunale naturforvaltningsmyndighed.
Samtidig har mange af projekterne givet naturlig anledning til
samarbejde mellem flere afdelinger i den nye tekniske forvaltning.

Opbygningen af gode kontakter og samarbejdsrelationer kan vise sig
at være et af de væsentligste resultater af det første års arbejde
med de nye kommunale opgaver.

Formål

Dette hæfte skal tjene som værktøj for kommunens planlægning og
gennemførelse af naturopgaverne i det kommende år. Det er først
og fremmest tænkt som et internt arbejdsdokument.

Siden sidst..

Det lykkedes i 2007 at oprette en såkaldt Partnerskabsgruppe i Køge
Kommune med deltagelse af DN, Friluftsrådet, Det Grønne Hus,
Københavns Statsskovdistrikt og Teknisk Forvaltning. Det er målet,
at gruppen skal støtte lokale initiativer på naturområdet med henblik
på at opnå støtte fra Skov- og Naturstyrelsens pulje til Lokale
Grønne Partnerskaber.
Forvaltningen foreslår, at der i årets naturforvaltningsbudget
afsættes et beløb til, at kommunen også kan støtte gode
partnerskabsprojekter, som måtte indkomme i løbet af året.
Forvaltningen har allerede på initiativ af DN Køge og i samarbejde
med 5 andre lokale organisationer søgt og fået bevilget tilsagn om
støtte til et projekt om minkbekæmpelse. Projektet indgå i denne
plan.

I 2007 startede også processen med den statslige vand- og
naturplanlægning, hvor kommunen fik mulighed for at bidrage med
indspil til idéfasen. De kommende vand- og naturplaner får
indvirkning på kommunens naturforvaltningsindsats, da der må
forventes statslige krav om, at kommunens indsats prioriteres højest
i Natura-2000 områder. Mål og midler for planerne er endnu ikke
afklaret.
I løbet af forsommeren 2008 forventes kommunens indsatsplan for
bjørneklobekæmpelse endeligt vedtaget. Det vil forhåbentligt
betyde, at de naturforvaltningsmidler der bruges til bekæmpelse i
udvalgte naturområder fra 2009 kan frigøres til andre formål.
Teknisk Forvaltning forventer også i løbet af 2008 at udarbejde
forslag til en naturpolitik, der bl.a. kan fastlægge kriterierne for de
kommende års naturforvaltning.
Rammer

Årets projektplan er opbygget med 5 rammeområder. Forvaltningen
ønsker, at der i planen skal være mulighed for at justere de enkelte
projekter og beløb inden for rammerne, da det ofte viser sig, at
nogle projekter ikke kan gennemføres som planlagt, og andre bliver
dyrere o.s.v.
Naturforvaltningen bygger på frivillige aftaler med lodsejerne:
Projekterne forudsætter derfor som hovedregel lodsejernes
samtykke og accept af projektbetingelserne.

4

Budget for naturforvaltning 2008
På de følgende sider gennemgås projekterne i den nummerorden, de optræder med i b
budgetskemaet

Rammeområde

Delprojekter

Nr.

Budget (kr.)

Valore Mose
Regnemark Mose
1.
Hegninger
Fredet og beskyttet natur
Ny registrering af padder
Fortsat § 3 registrering
I alt rammeområde 1

1a
1b
1c
1d
1e

75.000
75.000
60.000
40.000
150.000
400.000

2.
Kulturhistoriske
landskabselementer

2a
2b

50.000
50.000

3.
Publikumsfaciliteter og
information

4.
Bjørneklobekæmpelse

Pleje af gravhøje
Registrering og pleje af diger
I alt rammeområde 2
Trykning af foldere og
information

3a

50.000

3b
Rekreativ skov
I alt område 3
Bjørneklobekæmpelse på
naturarealer
Tilskud til hegning af
naturarealer med bjørneklo
I alt område 4

Minkbekæmpelse
5.
Partnerskabsprojekter og
projekter i øvrigt
Andre projekter
I alt område 5

Samlet budget

100.000

25.000
75.000
4a

100.000

4b
50.000
150.000
5a
5b

80.000
80.000
160.000

885.000

Rammeområde 1. Fredet og beskyttet
natur.
Kommunen har en speciel forpligtelse til at pleje den mest
værdifulde og sårbare natur. Det er f.eks. fredede områder, Natura
2000-områder og områder der er beskyttet jf.
Naturbeskyttelsesloven § 3. Det er også de områder, der er levested
for arter på EU’s habitatdirektiv (bilag IV-arter) eller fredede arter.
I 2007 foretog kommunen overvågning Baltisk Gøgeurt og
Tyndakset Gøgeurt (fredede arter), ligesom der blev foretaget
overvågning af en række sommerfuglearter. Forvaltningen vurderer,
at overvågning hvert 2. år er tilstrækkeligt, undtaget dog Tyndakset
Gøgeurt i Valore Mose.
Det samme gælder registrering af springfrø på de lokaliteter i den
østlige del af kommunen, hvor arten blev optalt i 2007. Derimod vil
padder blive registreret på en række nye lokaliteter.

Samlet budget: 400.000 kr.

Tyndakset Gøgeurt (Foto: AGLAJA)

6

1.a. Valore Mose
Baggrund
Valore Mose er fredet bl.a. på grund af mosens plante- og dyreliv.
Mosen er levested for blandt andet orkidéarten Tyndakset Gøgeurt
og for den sjældne planteart Løgurt. Bestandsstørrelsen af den sidste
art er ukendt, da der ikke er foretaget registrering af arten.
I 2007 udarbejdede en konsulent forslag til del-plejeplaner for
udvalgte områder i mosen.
Ved fredningens ikrafttræden i 1996 var der store bestande af
gråstrubet lappedykker i mosen, ligesom sortternen i flere sæsoner
havde ynglet i mosen. Den aktuelle fuglebestand er ikke kendt.
Formål
Indsatsen sigter på at opfylde fredningens formål om at forbedre
forholdene for mosens dyre- og planteliv.
Planlagte aktiviteter i 2008
Der skal følges op på plejeplanerne fra 2007, der skal godkendes af
lodsejerne, og den foreslåede pleje skal iværksættes.
Tyndakset Gøgeurt overvåges og optælles for at kunne vurdere
effekten af den igangsatte pleje.
Der foretages 1. gangsregistrering af bestanden af Løgurt for at
kunne tilrettelægge den fremtidige naturpleje a.h.t. arten.
Evt. rydning af vedplanter omkring tørveskær for at bevare og
ophjælpe bestanden af Løgurt.
Evt. retablering af skovenge som dagsommerfuglebiotoper v.hj.a.
rydning af opvækst.
Der tages kontakt til Dansk Ornitologisk Forening med henblik på et
samarbejde til gavn for de fuglene i mosen.
Se også projektramme 4 (bjørneklo)
Budget
75.000 kr.

1.b. Regnemark Mose
Baggrund
Regnemark Mose er fredet, blandt andet af hensyn til det meget
varierede dyre- og plantelivet i mosen. I fredningen er der lagt vægt
på, at naturpleje er afgørende for, at områdets botaniske værdier
kan bevares.
Pleje i fredede områder skal foretages på baggrund af plejeplaner for
dele/hele området. Forvaltningen vurderes, at den mest effektive
indsats opnås ved at udarbejde delplejeplaner frem for en samlet
plan og hurtigt derefter effektuere plejen på de udvalgte områder.
Formål
Indsatsen sigter på at opfylde fredningens formål om at forbedre
forholdene for mosens dyre- og planteliv.
Planlagte aktiviteter i 2008
Forarbejde til udformning af del-plejeplaner for udvalgte områder i
mosen i lighed med Valore Mose, 2007, evt. med konsulenthjælp.
Evt. effektuering af plejeplanerne med f.eks. rydning af vedplanter
omkring afgræssede tørveskær, kalkfugtenge m.m.
Se også projektramme 4 (bjørneklo).
Budget
75.000 kr.

1.c. Hegninger, Ølsemagle Revle og andre
Baggrund
I 2007 gennemgik en konsulent 25 hegnings- og græsningsaftaler,
indgået mellem Roskilde Amt og ejerne af især § 3-arealer.
Der er påpeget problemer med f.eks. manglende græsning,
forekomst af bjørneklo, behov for vedligeholdelse af hegn m.m.
Strandengene ved Ølsemagle Revle indgår i Natura-2000 området,
hvor der de kommende år må forventes øget fokus på naturplejen,
hvorfor dette område prioriteres specielt højt.
Formål
Stabilisere og forbedre afgræsningen af standengene i Natura-2000
områder og § 3 områder, hvor amtet har opsat hegn som led i
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naturplejen. Formålet er dels at fremme de lysåbne samfund og de
arter, der er knyttet hertil, dels at hindre spredning af invasive arter
som Kæmpe-Bjørneklo og Rynket Rose.
Planlagte aktiviteter i 2008
Opfølgning på gennemgangen af hegnings- og græsningsaftaler for
at få fornyet aftaler, repareret hegninger og ryddet vedplanter.
Budget
60.000 kr.

1.d. Ny registrering af padder
Baggrund
I 2007 havde kommunen planlagt en ny padderegistrering i den
vestlige del af kommunen. Kommunen har ikke data for forekomst af
springfrø eller stor vandsalamander (som begge er bilag IV-arter) i
denne del af kommunen, mens området omkring Køge er
velundersøgt.
Det planlagte projekt er stadig meget relevant og ønskes derfor
igangsat i 2008.
Formål
At opnå viden om udbredelsen af forskellige padder i den vestlige del
af kommunen for at kunne beskyttet eksisterende levesteder, særligt
for bilag IV-arter og supplere med nye levesteder for padderne.
Planlagte aktiviteter i 2008
Registrering og afrapportering med konsulenthjælp.
Budget
40.000 kr.

1 f. Fortsat revision af § 3-registrering
Baggrund
I 2007 fik kommunen med konsulenthjælp foretaget en revision af
en del af den oprindelige § 3-registrering fra 1995. Alle overdrev er
blevet gennemgået, ligesom en hel del af kommunens enge og
moser. Registreringen ønskes fortsat, så alle naturtyper (moser,
enge, overdrev, strandenge) er ajourført. Det vurderes derimod
urealistisk at gennemgå alle enkeltvandhuller.

Formål
At opdatere registreringen af beskyttede naturområder, der er
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, med det formål at forbedre
kommunens grundlag for sagsbehandling og planlægning.
Planlagte aktiviteter i 2008
Registrering og opdatering af miljøportalen med konsulenthjælp.
Budget
150.000 kr.
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Rammeområde 2. Kulturhistoriske
landskabselementer.
Kulturhistoriske landskabselementer som gravhøje og sten- og
jorddiger er beskyttet via Museumslovens bestemmelser, mens
naturplejen udføres med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven.
Udover den kulturhistoriske værdi, har fortidsminderne en vigtig
funktion som levested dyre- og plantearter, som er trængte i det
intensivt dyrkede landbrugsland og i de voksende byområder. Især
sten- og jorddiger fungerer som spredningskorridorer for dyr, når de
skal bevæge sig fra ét sted til et andet i det åbne land.

Nordhøj før og efter naturpleje i 2007

Samlet budget:

100.000 kr.

2 a. Registrering og pleje på kommunale gravhøje
Baggrund
Kommunen har en særlig forpligtelse til at pleje fortidsminder, der er
beliggende på kommunal jord. Privatejede fortidsminder kan plejes
efter aftalen med ejeren.
Formål
At få overblik over, hvilke gravhøje der er beliggende på kommunal
jord, med henblik på at iværksætte naturpleje. Andre værdifulde
høje på privat ejendom kan plejes.

Planlagte aktiviteter i 2008
Registrering af kommunale høje og deres plejebehov.
Udarbejdelse af plejeplaner.
Udførelse af pleje, herunder opfølgende pleje på to høje, der blev 1.
gangsplejet i 2007.
Budget
50.000 kr.

2 b. Registrering og pleje af værdifulde diger
Baggrund
Kommunen har ikke aktuelle data for kulturhistorisk eller biologisk
værdi af de mange beskyttede sten- og jorddiger, der ligger i
kommunen.
DN Køge har tilbudt kommunen assistance til registrering af de mest
værdifulde diger i kommunen. Svenstrup Gods har udtrykt interesse
for at indgå i et samarbejde omkring registrering og pleje af digerne.
Formål
At støtte et samarbejdsprojekt, der sigter på at kortlægge
værdifulde stendiger, og evt. iværksætte pleje på disse.
Planlagte aktiviteter i 2008
Udarbejde fælles registreringsskema m.m. til frivillige
projektdeltagere.
Kontakt kommunens øvrige godser med opfordring til at indgå i
samarbejdet.
Deltage i, indsamle og koordinere dataindsamling.
Efter vurdering af data, iværksætte pleje i form af f.eks. kratrydning
på udvalgte diger.
Efter en nærmere vurdering, evt. udarbejde formidlingsmateriale om
digerne.
Budget
50.000 kr.
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Rammeområde 3. Publikumsfaciliteter og
information
Køge Å stien er kommunens største anlæg med dette formål.
Vedligeholdelse af stien og de tilknyttede publikumsfaciliteter er fra
2008 overgået til Drift og Anlæg som en driftsopgave og optræder
derfor ikke længere i naturforvaltningsplanen.
Formidlingen af naturoplevelserne langs stien vil fortsat blive støttet
via naturforvaltningsmidlerne.
En ny folder om kommunens naturoplevelser vurderes at ville
opfylde et stort ønske/behov hos mange borgere. Det kunne f.eks.
være om Køge Sønderstrand med fokus på Baltisk Gøgeurt.
Samlet budget: 75.000 kr.

Baltisk Gøgeurt på Køge Sønderstrand
– en folder værd!

3 a. Trykning af foldere og informationstavler
Baggrund
De eksisterende foldere om Køge Å stien revideres/genoptrykkes
efter behov. Folderne er meget efterspurgte, både på biblioteker,
turistkontor og i de folderkasser, der er opsat langs stien. Der er
opsat informationstavler langs stien. Disse genoptrykkes efter
behov.
Der er en god historie at formidle omkring Køge Sønderstrand og
den fredede Baltiske Gøgeurt, som blev opdaget første gang i
Danmark på Køge Sønderstrand. Køge Kommune fik overdraget
arten som ansvarsart pr. 1. januar 2007 af den daværende
Miljøminister.
Formål
At informere om adgangs- og oplevelsesmuligheder på nogle af
kommunens mest besøgte naturlokaliteter og styrke interessen for
oplevelser i naturen og kulturlandskabet.
Planlagte aktiviteter i 2008
Genoptryk af folderne Køge Å-stien 1,2 og 3 efter behov.
Genoptryk af informationstavler efter behov.
Udarbejdelse af ny folder om Køge Sønderstrand, evt. til trykning i
2009.
Budget
50.000 kr.

3 b. Projekt ”rekreativ” skov
Baggrund
Vallø Stift viste i 2007 interesse for at udvide den rekreative
udnyttelse af Præsteskoven syd for Herfølge. I den anden ende af
kommunen har Svenstrup Gods via Agenda-21 puljen vist interesse
for at etablere hundeskov i et af godsets skovområder. Begge
projekter dog mod økonomisk kompensation.
Formål
Projekter af denne type vil give befolkningen i lokalområdet øget
adgang til friluftsaktiviteter med forbedret folkesundhed til følge.
Planlagte aktiviteter i 2008
At undersøge mulighederne for at etablere Grønne Partnerskaber
omkring 1 eller begge projekter med den hensigt at søge om midler
fra Skov- og Naturstyrelsens partnerskabspulje. Hvis et Grønt
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Partnerskab kan etableres, støttes dette med hjælp til udformning af
projekt og ansøgning. Det vil kræve inddragelse af borgergrupper
og/eller organisationer.
Det Grønne Hus tænkes inddraget, da huset har erfaring med denne
type projekter.
Der vil på baggrund af projektbeskrivelsen blive taget stilling til, om
kommunen kan støtte projektet via naturforvaltningsmidlerne.
Budget
25.000 kr.

Rammeområde 4. Bjørneklobekæmpelse
Indtil kommunens bjørneklo-indsatsplan er fuldt implementeret,
vurderes det, at der fortsat vil være et behov for at kommunen
udfører bekæmpelse af planten på de mest problematiske
naturarealer i fredede områder og på § 3 arealer langs især Køge Å.

Bjørneklo langs Køge Å

Samlet budget:

100.000 kr.

4 a. Bjørneklobekæmpelse
Baggrund
Roskilde Amt har i en årrække udført bjørneklobekæmpelse på
udvalgte naturarealer, hvor ejerne ikke selv har foretaget
tilstrækkelig bekæmpelse. I 2007 videreførte Køge Kommune
bekæmpelsen for ikke at spilde den hidtidige indsats.
I 2008 foreslås den samme videreført – dog kombineret med en
aktiv informationsindsats til lodsejerne om konsekvenserne af den
kommende indsatsplan.
Formål
At hindre frøsætning og spredning af bjørneklo på en række udvalgte
naturarealer.
Planlagte aktiviteter i 2008
Manuel bekæmpelse på 2-meter bræmmen langs Køge Å og på
umiddelbart tilgrænsende arealer, f.eks. langs Køge Å-stien, på
lejrpladsen ved Spanager og ved Skidenhoved.
Maskinel bekæmpelse ved Sandfanget, Stenkelstrup, Ravneshave og
Skovbo Skydebane.
Budget
100.000 kr.
4 b. Tilskud til hegning af naturarealer med bjørneklo
Baggrund
I forbindelse med den kommende indsatsplan for
bjørneklobekæmpelse afsætter Natur og Miljø en pulje til at støtte
hegning af naturarealer, hvor bjørneklo kan bekæmpes ved hjælp af
afgræsning. 1. prioritet vil være projekter i indsatsområde I – 2.
prioritet lokaliteter langs Køge Å (indsatsområde 2).
Formål
At hindre frøsætning og spredning af bjørneklo på en række udvalgte
naturarealer.
Budget
50.000 kr.
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Rammeområde 5. Partnerskabsprojekter
og reservepulje i øvrigt
Kommunen har mulighed for at bidrage økonomisk, eller på anden
måde, til partnerskabsprojekter. Projekterne kan samtidig opnå
støtte fra Skov- og Naturstyrelsen. Det er dog ikke en betingelse for
at opnå støtte fra staten, at kommunen giver penge til projekterne.
Forvaltningen ønsker, at der afsættes en pulje af
naturforvaltningsmidlerne til støtte af gode partnerskabsprojekter,
som måtte dukke op i løbet af året. Ét projekt er påbegyndt, og
kommunen har her givet tilsagn om støtte (se nedenfor).
Indkommer der ikke projekter, der giver stor miljø-/naturgevinst,
ønsker forvaltningen frihed til at anvende puljen på andre projekter.
Samlet budget: 160.000 kr.

Nordamerikansk Mink (Foto: Skov- og Naturstyrelsen)

5 a. Projekt ”minkbekæmpelse”
Baggrund
Lokal Agenda 21-udvalget har nedsat en undergruppe til vurdering af
projekter under ordningen Grønne Partnerskaber.
DN Køge indsendte i 2007 ansøgning om støtte til bekæmpelse af
mink, som er blevet en trussel mod det naturlige dyreliv, især i
vandområderne. Kommunen har givet tilsagn om at støtte projektet
med 80.000 kr. i både 2008 og 2009. Skov- og Naturstyrelsen har
givet tilsagn om 173.000 kr. til projektet.

Projektet involverer DN, DOF, Skovbo Jagtforening, Køge-Herfølge
Jagtforening, Lystfiskerforeningen og Gefion (tidligere
Landbocentrum). Fra forvaltningen deltager 3 afdelinger. Det Grønne
Hus hyres som konsulenter til en del af projektstyringen.
Formål
At bekæmpe den nordamerikanske mink, som er undsluppet fra
fangenskab og som opformerer sig voldsomt i naturen.
At opnå erfaring med partnerskabsprojekter.
At opbygge et digitalt indberetningssystem, som kan benyttes i
andre sammenhænge.
Planlagte aktiviteter i 2008
Organisationerne indkøber og opstiller minkfælder samt organiserer
et korps til aflivning af minkene.
Der indkaldes til en række møder, hvor indsatsen koordineres.
T.F. vurderer, om der skal opstilles SMS-fælder på kommunale
arealer.
T.F. informerer om projektet via dagspressen.
T.F. opbygger med konsulenthjælp et web-baseret system til
indberetning af minkfund.
Budget
80.000 kr.

5 b. Andre partnerskabsprojekter – eller projekter i øvrigt
Baggrund
Partnerskabsprojekter:
Se ovenfor.
Øvrige projektidéer:
Forvaltningen ønsker mulighed for under denne ramme – eller hvis
der i øvrigt opstår overskydende midler på budgettet – at undersøge
muligheden for at hæve vandstanden på et areal, beliggende på Gl.
Kjøgegaards arealer.
Gl. Kjøgegaard har i 2007 udtrykt interesse for at indgå aftale med
kommunen om at udtage agerjord af drift til at etablere en våd eng.
Godset forventet ikke kompensation for tabt afgrøde men lægger op
til, at kommunen giver et engangsbidrag til anlægsudgifterne.
Forvaltningen skønner, at projektet vil kunne få positiv miljøeffekt,
men at en realisering forudsætter forudgående
konsulentundersøgelser.

18

Formål
Vådengsprojekt: At forbedre vandmiljøet ved at etablere betingelser
for fjernelse af nitrat fra dyrket jord ved denitrifikation.
At skabe bedre forhold for rastende og ynglende fugle og dyreliv
knyttet til lavvandede områder i øvrigt.
Planlagte aktiviteter i 2008
Partnerskabsprojekter: Ingen planlagte
Vådengsprojekt: Iværksætte forundersøgelse med konsulenthjælp.
Budget
80.000 kr.

Sø ved Ringstedvej på Gl. Kjøgegaards jorder.
Projektet med dannelse af våd eng/sø er realiseret med støtte fra MVJ-ordningen.

