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Forord
Dette baggrundsnotat indeholder analyser og overvejelser, som ligger til grund for kataloget: ”Forslag til
naturstrategi for Køge Kommune, 2018-2022”. Notatet er udarbejdet efter den workshop, der blev holdt
som opstart på processen. Notatet er altså en slags arbejdsnotat.
Baggrundsnotatet har ledt til, at der er opstillet 11 mål og en lang række handlinger i strategien.
Opdelingen i temaer er ikke den samme i de to dokumenter: Nogle af temaerne i baggrundsanalyserne går
på tværs af flere mål, og enkelte temaer har ikke ført til nogen mål.
Analyserne har haft til formål at klarlægge nogle overordnede forhold for kommunens naturarbejde,
nemlig:
•
•
•

Hvilke opgaver skal og kan Køge Kommune løse som myndighed og ejer af natur?
Hvilke naturområder og arter i Køge Kommune trænger i særligt grad til hjælp?
Hvordan kan kommunen arbejde på at forbedre befolkningens adgang til naturen?

Analyserne har ikke ført til en egentlig prioritering mellem de fremkomne handlinger. Det vil omvendt ikke
være muligt for kommunen at igangsætte alle handlinger på én gang. Vi foreslår, at de konkrete handlinger
år for år prioriteres i et samspil mellem politikere og administration. Det vil også give mulighed for at inddrage
resultaterne af de foregående års indsats.
Overordnet foreslår vi, at kommunen i sin prioritering følger disse principper:

Overordnede principper for prioritering :
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1) Kommunen skal udføre naturpleje på beskyttet natur og fortidsminder, som kommunen ejer.
Denne indsats må derfor prioriteres højt.
2) Kommunen skal gennemføre tilsyn i et eller andet omfang på de naturområder, hvor kommunen
er tilsynsmyndighed, f.eks. beskyttede naturtyper, fredede arealer og veje og stier i det åbne land.
Denne indsats prioriteres også højt.
3) Registrering af de arter, kommunen skal tage hensyn til i sine myndighedsafgørelser, prioriteres
højt, så kommunen kan træffe afgørelser på et oplyst grundlag.
4) Adgang til naturoplevelser prioriteres lige så højt som naturbeskyttelsen. Arbejdet med
naturbeskyttelse dækker dog langt de største geografiske områder og vil kræve flest ressourcer.
Husk altid afvejningen mellem benyttelse og beskyttelse.
5) Områder inden for museumsloven, som kommunen er delvis myndighed for, prioriteres ret højt
(diger og fortidsminder). Myndighedsrollen er delt mellem kommunen og Slots- og Kulturstyrelsen.
De lokale museer skal inddrages i arbejdet.
6) Kommunens rolle for skovnatur har været næsten ikke-eksisterende og opprioriteres, for så vidt
angår beskyttede naturtyper i skov og gamle træer i fredninger m.m. Men indsatsen for den
lysåbne natur har fortsat første prioriteret, da de lysåbne naturtyper er i kraftig tilbagegang og
kræver en stor indsats.
7) Kommunens brug af egne arealer til ny natur, skov og friluftsfaciliteter har ikke stået mål med
øvrige udviklingsprojekter i kommunen og det voksende befolkningsgrundlag, og bør
opprioriteres.
8) Kommunen indsats for ikke-beskyttet natur på f.eks. vejkanter og kommunale beplantninger
prioriteres i det omfang, at driften kan omlægges uden øgede udgifter.
9) Dernæst prioriteres kommunens indsats for ikke beskyttet natur på private arealer.
10) Havnatur (som kommunen ikke er myndighed for) prioriteres ikke i denne sammenhæng.
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”Brandmandens Lov” for naturarbejdet
Kommunen er myndighed på mange bestemmelser i naturbeskyttelsesloven vedrørende beskyttede
naturtyper, landskab og befolkningens adgang til naturen. Som nævnt i forordet bør indsatsen som
naturmyndighed prioriteres højt. Selv inden for lovens områder må man dog gøre sig klart, at der vil være
konkurrerende opgaver, og opgaver som kan være i indbyrdes konflikt.
Naturbeskyttelseslovens formålsparagraf antyder en prioritering for naturindsatsen. Formålsparagraffen er
gengivet her:
Kapitel 1

Formål
§ 1. Loven skal medvirke til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et
bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
Stk. 2. Loven tilsigter særligt
1) at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder og de landskabelige,
kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier,
2) at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde dyr og planter og for
landskabelige og kulturhistoriske interesser, og
3) at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for
friluftslivet.
Stk. 3. Der skal ved lovens administration lægges vægt på den betydning, som et areal på grund af sin
beliggenhed kan have for almenheden.

Der er ikke ressourcer til eller praktiske muligheder for at pleje alle de områder, der er under ændring som
følge af ophørt eller ændret drift. Det er derfor nødvendigt at prioritere indsatsen og målrette den mod de
områder, hvor ”man får bedst og mest natur for pengene”. Da prioriteringen minder om den en brandmand
står overfor i en brandsituation, kaldes reglen populært ”Brandmandens Lov”.
Kort sagt skal eksisterende natur med dens indhold af levende organismer beskyttes først, dernæst skal
naturområder forbedres eller genoprettes – eller nye naturområder skabes. Det betyder, man som
myndighed bør arbejde for at redde den natur, som endnu ikke er ødelagt, og som har lang kontinuitet.
Dernæst gælder det om at fjerne de negative påvirkninger fra den øvrige natur, der er under ødelæggelse.
Og når tilstanden i den bestående natur er gunstig, kan det så give mening at etablere ny natur. Et eksempel:
Det er vigtigere at beskytte en eng med 30 forskellige plantearter pr. m2 og med sjældne eller rødlistede
arter, end at skabe en ny eng med 5 forskellige plantearter pr. m2 og kun almindelige arter.
Det betyder også, at kommunen, hvis den bruger ressourcer på at skabe ny natur bør sikre sig, at de
ressourcer, der anvendes, også giver gevinst på lang sigt. Derfor bør der være en vis sikkerhed for, at de nye
naturområder kan blive omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og dermed blive beskyttet mod senere
nedlæggelse.
Det er generelt meget svært at skabe ny beskyttet natur, der fungerer på længere sigt. En undtagelse er
vandhuller: Det er faktisk muligt at anlægge nye vandhuller, der i løbet af få år får et bedre naturindhold end
nogle af de gamle vandhuller, der er meget tilgroede og næringsstofpåvirkede
Derimod kan man ikke skabe nye beskyttede enge, moser og overdrev ved f.eks. at udså frøblandinger med
de arter, der hører til på naturtyperne. Kun hvis de rette jordbunds-, drifts- og fugtighedsforhold er til stede,
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vil der være basis for at nye beskyttede naturtyper måske kan udvikle sig, og vegetationen vil i så fald
indvandre af sig selv. Det kan tage mange år. F.eks. har de klagenævn, der vurderer kommunernes afgørelser
efter naturbeskyttelseslovens § 3 i principielle afgørelser udtalt, at man generelt må regne med, at der går
20-30 år før et tidligere dyrket areal kan betegnes som beskyttet overdrev. Læs mere om udsåning af engog overdrevsplanter i afsnittet” Dyrkning af truede arter”.
Formålsparagraffens punkt 3 omhandler befolkningens adgang til naturen. Dette emne behandles i afsnittet
”Ud i naturen”.
Et helt kapitel i naturbeskyttelsesloven er helliget regler, der skal sikre, at offentligheden kan gå på
eksisterende veje og stier i det åbne land, på udyrkede arealer, i skov og på strand.
Men der kan være konflikt mellem, at kommunen som naturmyndighed skaber øget adgang til naturområder
og samtidig skal beskytte naturværdierne. For eksempel kan nogle ynglefugle ikke tåle forstyrrelser. Og nogle
plantesamfund kan ikke tåle slitage fra færdsel. Derfor bør kommunen altid foretages en konkret vurdering
af beskyttelseshensynene når den planlægger eller giver tilladelse til anlæg i naturområder
Det er også baggrunden for, at § 27 i naturbeskyttelsesloven givet kommunerne mulighed for at lukke
naturområder for offentlighedens adgang, når særlige forhold taler for det.

At vælge - i strategien:
1) Der medtages mål vedrørende alle tre punkter i formålsparagraffen: 1) Beskytte eksisterende
natur, 2) Forbedre/genoprette natur og skabe ny natur, 3) Give befolkningen adgang til
naturoplevelser
2) Inden for punkt 1 og 2 prioriteres indsatsen således:
a) Først sikres eksisterende god og beskyttet natur
b) Dernæst genoprettes natur, der er skadet, men har potentiale til at blive god natur
c) Ny natur anlægges, hvor en analyse har vist, at det kan udvikle sig til beskyttet natur
3) Der skabes kun ny eller øget publikumsadgang, hvor det ikke vil skade sårbar natur/arter.

-
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Kommunen som § 3-myndighed
Kommunen har ansvaret for en del af den lovgivning, der regulerer arealanvendelsen i det åbne land.
Kommunen har dermed en formel og lovfæstet indflydelse på, hvordan naturen beskyttes, plejes og
benyttes, både på private og offentlige arealer.
Der, hvor kommunen kan gøre den største forskel for naturen, er i sin administration af bestemmelserne i
naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen er både tilsyns- og dispensationsmyndighed for de beskyttede
naturtyper i naturbeskyttelseslovens § 3. De beskyttede naturtyper er overdrev, moser, enge og strandenge
over 2.500 m2, søer over 100 m2 og vandløb, som er udpeget som beskyttede. (Heder er også omfattet,
men dem er der ingen af i Køge Kommune).
Der er et stort pres på de beskyttede naturtyper: De inddrages typisk til opdyrket mark, byggeri og
infrastruktur- eller jagtanlæg.
En opgørelse af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, viser at arealet med lysåbne naturtyper som
eng, mose, overdrev, strandenge, heder og klitter er gået tilbage med en fjerdedel i perioden 1965 til 2000.
Ødelæggelsen sker typisk gradvis og starter på det tidspunkt, hvor arealerne mister deres landbrugsværdi
til græsning eller høslæt. De første år er været mindre dele af arealet, der bruges til andre formål. Der kan
lægges sten, oplagres maskiner, bygges jagthytter, udgraves andedamme eller anlægges have med
græsslåning og udplantning af ikke-hjemmehørende planter.
Jo mindre et naturareal er, jo dårligere er det i praksis beskyttet på grund af det man kalder
”randpåvirkning”. Derfor er det vigtigt, at de beskyttede arealer bevares i deres helhed – og helst gøres
større.
Som eksempel vil en lille mose, der ligger i en gødet og sprøjtet mark modtage gødning og sprøjtemidler fra
alle sider. Det kan være fra vinddrift, og direkte påvirkning fra vending af sprøjten og gødningsspreder i
kanten af mosen. Senere kan der ske tilstrømning af gødning og sprøjtemidler fra marken. Når mosen på
den måde gødes, vil de gødningselskende og dominerende arter som ”brændenælde” og tagrør tager over.
De sjældne arter, der ikke kan tåle gødning og sprøjtning, forsvinder. For eksempel orkidéer.
Kommunen bør derfor som myndighed gribe ind, også selv om det kun er dele af et beskyttet naturareal,
der er sket en overtrædelse på. ”Salamimetoden” hvor naturarealet bliver mindre og mindre, vil medføre,
at naturarealet til sidst vokser helt ud af beskyttelsen.
Hvis kommunen effektivt vil sikre den beskyttede natur, er det afgørende, at den afsætter ressourcer til
jævnligt at gennemgå og kortlægge de beskyttede naturområder. Formålet er at få et godt og opdateret
grundlag for sagsbehandlingen. Kommunen har svært ved at få medhold i sager, der ender i klagenævnet
eller i retten, hvis ikke den har gode beviser for, at arealet reelt var beskyttet, da indgrebet fandt sted.
Er det sket overtrædelser, skal de håndhæves effektivt og konsekvent, for at kommunen ikke fortaber
muligheden for at gøre noget i den konkrete sag (myndighedspassivitet) og alle andre sager, der ligner
(præcedens). Myndighedspassivitet kan give en berettiget forventning hos borgerne om, at der ikke sker
noget ved at overtræde naturbeskyttelsesloven.
Kommunen kan i helt særlige tilfælde dispensere fra forbudsbestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3.
Praksis er restriktiv, og økonomiske hensyn tæller ikke som argument for at give dispensation. Det er en
fordel for både kommunen og borgerne, hvis kommune har en gennemskuelig og konsekvent linje for sin
administration af dispensationsansøgninger. Alle borgere bør som udgangspunkt stilles ens
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(lighedsgrundsætningen i dansk lovpraksis). Omvendt skal der altid være plads til at lade helt særlige
forhold i en konkret sag tælle (kommunen må ikke sætte skøn under regel).
Køge Kommune har ikke en administrationspraksis for sager efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det ligger
uden for naturstrategiens område at udarbejde et sådan grundlag for den konkrete sagsbehandling efter
naturbeskyttelsesloven. Kommunen kan overveje at udarbejde et administrationsgrundlag sideløbende
med naturindsatsen i naturstrategien.

Naturmyndighed i strategien:
-

-

Der medtages handlinger der underbygger kommunens rolle som myndighed på de beskyttede
naturtyper. F.eks. ny § 3-registrering af udvalgte, beskyttede naturtyper (tematisk registrering
af overdrev langs rester af åse og tidligere grusgrave og af naturtyper i skov) og opfølgning på
de sager, der eventuelt opdages ved registreringen.
Kommunen kan styrke sin rolle som handleplanmyndighed i de Natura 2000-områder, hvor der
er et stort biologisk potentiale.

-

Kommunen skal udnytte sin plejebeføjelsen for de fredede områder, der har et godt biologisk
potentiale.

-

Køge Kommune bør overveje at udarbejde en politisk vedtaget administrationspraksis
sideløbende med naturindsatsen i strategien.
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De gode naturområder
Når kommunen skal prioritere sin indsats, startende med de gode naturområder, er det afgørende at have
kendskab til, hvor områderne er.
Der kan hentes nyttige oplysninger på www.arealinformation.miljoeportal.dk. For eksempel findes der her
et lag med HNV (områder med høj naturværdi) i det åbne land. Landbrugsstyrelsen har udarbejdet laget som
grundlag for udbetaling til forhøjet støtte i visse plejegræsordninger. Begrundelsen er ifølge
Landbrugsstyrelsens hjemmeside, at: ”Med HNV-kortet kan vi sørge for at tilskud til pleje gives til de mest
naturholdige arealer. Arealer, der i forvejen rummer flere naturværdier, giver større afkast af plejen i form
af højere biodiversitet”. Dette svarer til prioriteringen i ”Brandmandens Lov” for naturarbejde, som er
forklaret ovenfor.
Uddrag af Landbrugsstyrelsens faktaark om HNV-områder.
HNV-kortet består af 14 parametre, som er udvalgt, fordi de hver især siger noget om naturværdien på et
areal. Derudover er de udvalgt efter, at det er muligt at indsamle landsdækkende data for den enkelte
parameter. Der kan scores enten 0 eller 1 point på hver parameter.
3 parametre for landskab
Nogle landskabstyper indeholder i gennemsnit væsentligt flere arter end det åbne land generelt. De tre
landskabsparametre er: • Kystnærhed (1 km zone fra kysten) • Stejle skrænter/skråninger (hældning på over
15 grader) • Lavbundsarealer (geologisk lavtliggende arealer, fx i ådale)
3 parametre for levesteder
Der findes udvalgte levesteder som overdrev, heder og enge, som har en højere naturværdi end det åbne
land generelt: - Beskyttede arealer (§ 3 arealer) - Nærhed til beskyttede arealer (§ 3 arealer igen + en 50
meter zone rundt om disse) Derudover er der udvalgt en parameter for levesteder, som afspejler, at der er en
højere naturværdi i et mosaiklandskab, hvor der er mange landskabselementer: - Nærhed til småbiotoper (50
meter zone op mod levende hegn, skov m.m.)
2 parametre for driftspraksis
Naturværdien forøges, når der ikke er traditionel intensiv landbrugsdrift på arealerne: • Ekstensiv drift (fx
ingen drift, permanent græs med lav gødningskvote m.m.) • Økologisk drift (alle økologisk drevne marker)
6 parametre for arter
De arter, der er på et areal, siger noget om naturværdi på dette areal. Tre parametre er udpeget ud fra
antallet af karakterplanter, som er registreret på et areal. Data trækkes 15 år tilbage i tid. • Planteindikator 1,
2 og 3 (hvert areal kan score op til 3 point) Tre parametre er udpeget, fordi der er registreret truede arter på
lokaliteten. Det er arter, der enten står på den officielle rødliste i Danmark eller er beskyttet i
Habitatdirektivet. Data trækkes 10 år tilbage i tid, for planter og svampe dog 15 år
Let forkortet gengivelse fra Landbrugsstyrelsens folder: ”Pleje af græs- og naturarealer, HNV (High Nature
Value), januar 2018”.
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HNV-kortet kan bruges som udgangspunkt for udvælgelse af fokusområder for kommunens naturindsats.
Det forhold, at der i HNV-beregningen indgår arter, der er fundet op til 15 år tilbage, er både en styrke og
en svaghed. En styrke fordi det giver kendskab til, hvilke arter, der muligvis kan komme igen ved
hensigtsmæssig pleje, selv om arterne ikke er fundet ved en aktuel gennemgang af arealet. En svaghed
fordi et areal i løbet af 15 år kan have mistet mange arter og dermed en stor del af sin naturværdi.
Der indgår data fra både myndighedernes indtastninger i Danmarks Miljøportal, diverse atlasprojekter og
frivillige inventørers indtastninger i diverse databaser.
HNV-kortet kan af tekniske årsager ikke gengives for hele Køge Kommune samlet. Nedenfor er indsat nogle
udvalgte delområder til illustration af kortets muligheder. Der kan zoomes ind på delområder for at få en
større nøjagtighed.

Fig. 1. Skala for HNVkort.

Fig. 1. 1HNV-kort for arealer omkring Ølsemagle Revle
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Fig.2. HNV-kort for den sydlige,
kystnære del af kommunen

Figur 3. HNV-kort for Regnemark Mose og tidligere Ås-arealer øst herfor.

De gode naturområder i strategien:

11

-

Områder med god naturværdi får høj prioritet i naturstrategien.

-

Variation er vigtigt. Derfor bygges strategien op med fokus på forskellige typer af de gode
naturområder: De tørre, de fugtige, de våde og skovnaturen.

-

Der er stort sammenfald mellem de områder, der i HNV-kortet får bedst score, og § 3beskyttede områder, fredede områder og Natura 2000-områder. Kommunen bør altså fokusere
sin indsats på fredede og beskyttede områder.

De store biologiske fredninger
Der er to af kommunens fredninger, der sigter på at bevare og forbedre områdernes særlige dyre- og
planteliv:
1. Fredningen af Valore Mose (Overfredningsnævnets kendelse af 5.11.1997) og
2. Fredningen af Regnemark Mose (Overfredningsnævnets kendelse af 29.12.1987).
Kommunens naturindsats i disse to områder bør have meget høj prioritet. Områderne har haft en meget høj
biodiversitet, med sjældne fugle, planter, padder og insekter, især sommerfugle. Og der er lagt store
samfundsmæssige ressourcer i at få områderne fredet, inkl. udbetaling af erstatnings til lodsejere.
Valore Mose
Fredningen på ca. 40 ha har til formål at sikre områdets store naturværdier mod ødelæggelse, at genskabe
og opretholde en fordeling af arealet i forskellige naturtyper, således at de nuværende biotoper kan bevares.
Dette sikres ved forskellige driftsformer og plejemuligheder i området.
Køge Kommune vedtog i 2014 en 5-årig plejeplan for området og igangsatte enkelte plejetiltag. Størstedelen
af planen blev ikke realiseret. Der ligger et stort forarbejde i planen for eksempel med lodsejerkontakt. Planen
bør derfor genoptages hurtigst muligt, for at kommunen ikke mister troværdighed som myndighed. Og fordi
der allerede er taget stilling til mange plejetiltag. Fredningsnævnet har godkendte plejeplanen.
Det vil dog formodentlig kræve nogen ressourcer at genoptage arbejdet i forhold til lodsejerne.
Natursupport har lavet en søgning på Naturbasen for at se, hvilke arter, der pr. juli 2018 er registreret i
mosen. Se tabel 1 på næste side.
Den naturpleje, der igangsættes i Valore Mose, skal tage hensyn til især fredede, rødliste og sjældne arter,
der findes aktuelt. Men også til arter, der tidligere er fundet i mosen.
Dansk Ornitologisk Forening, Køge Bugt-afdelingen, bistod i nogle år efter plejeplanens vedtagelse Køge
Kommune med optælling af fugle i Valore Mose som grundlag for den naturpleje, der skulle iværksættes.
Dette samarbejde bør kommunen tage initiativ til at genoptage.
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Tabel 1
Arter registreret i Valore Mose
Data fra Naturbasen er benyttet i.h.t. licens E13/2018
Søgningen omfatter indleverede data fra 24/7-1998 til 24/7-2018
Arter der er registreret i Naturbasen som fredede, rødlistede og sjældne (inkl. bilag II og bilag IV-arter)
Padder
Lille og stor vandsalamander, butsnudet og spidssnudet frø og skrubtudse
Karplanter
Tyndakset Gøgeurt
Biller
Gul Smælder, Sømplettet Skovsmælder, Bolitobius cingulatus, Melanotus villosus
Andre artsgrupper, der er registreret i Naturbasen
Fugle
Arter som kan være på udpegningsgrundlang for fuglebeskyttelsesområder:
Grågæs, Knopsvane, Sangsvane, Rørhøg, Troldand
Andre fredede fuglearter (ikke sjældne eller rødlistede).
Allike, Blåmejse, Bogfinke, Broget Fluesnapper, Fuglekonge, Gransanger, Gråirisk, Gråand, Gråkrage,
Gulspurv, Gærdesmutte, Jernspurv, Landsvale, Løvsanger, Munk, Musvit, Musvåge, Ravn, Ringdue,
Rørhøg, Råge, Solsort, Spætmejse, Stor Flagspætte, Stær, Toppet Lappedykker og Troldand.
Sommerfugle
Dagsommerfugle: Alm. blåfugl, Dagpåfugleøje, Nældens takvinge, Tidselsommerfugl
Natsommerfugle: Perlemorshalvmøl, Udea lutealis
Andre insekter:
Næbmunde: Alm. skøjteløber, Skrædder
Tovinger: Alm. guldklæg, Stor Humleflue
Årevinger: Crossoeri walkeri, Stikmyre sp.
Svampe:
Hassellæderskive, Tranzcelia anemones
Mosser:
Almindelig Cypresmos, Almindelig Kortkapsel, Brunfiltet Stjernemos, Bølget Katrinemos, Bølget
Krybstjerne, Forskelligbladet Vortetand, Fælled-Krybstjerne, Krybende Silkemos, Kugle-Filtmos, KærSeglmos, Plæne-Kransemos, Spids Spydmos, Stor KIldemos, Stor Kransemos, Stribet Næbmos
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Regnemark Mose
Fredningen af Regnemark Mose omfatter 138 ha. Uddrag af fredningens formål:
”I regionplanen for hovedstadsområdet er fredningsområdet betegnet som et kerneområde blandt
områderne med særlige fredningsinteresser i henseende til plante- og dyreliv. For sådanne områder
opstiller regionplanen bl.a. den retningslinje, at de skal "søges bevaret, som de er i dag, og i nødvendigt
omfang søges forbedret gennem pleje".
Kommunen er plejemyndighed. Kommunen har ikke udarbejdet og vedtaget en egentlig plejeplan.
Problemet, som naturplejen skal afhjælpe, er først og fremmest en kraftig tilgroning af enge og rigkær på
grund af manglende græsning og høslæt. Derved forsvinder nogle af de særlige plantesamfund med sjældne
arter, f.eks. orkideer. Der er også store bestande af Kæmpebjørneklo, der breder sig hurtigt, hvis ikke der
sker en effektiv og kontinuert bekæmpelse.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Køge sendte i 2014 et udkast til plejeplan til kommunen
med henblik på, at kommunen gennemgik udkastet og vedtog det. Der var lagt et stort arbejde i arbejdet
med plejeplane. Den blev dog ikke vedtaget.
Det daværende Roskilde Amt gav tilskud til hegning af nogle overdrevs- og mosearealer, hvor det var muligt
at få aftaler med ejerne og dyreholdere. Der er stadig i juli 2018 græssende dyr i enkelte af foldene. Køge
Kommune har løbende givet mindre tilskud til reparationer og flytning af gamle hegn.
Køge Kommune har også finansieret andre hegn i mosen. Ved en gennemgang af mosen ser det ud til, at der
ikke længere er græssende dyr på disse folde. Andre steder, hvor der afgræsses med får på overdrevsarealer,
er græsningstrykket for højt.
Da det tidligere har vist sig svært at skaffe lokale dyreholdere, er Regnemark Mose et af de områder, hvor
kommunen bør afsøge mulighederne for græsningslaug og/eller høslætlaug.
Der er brug for en stor indsats med kontinuert pleje, da der som sagt er sket en forringelse af områdets
naturværdier på grund af tilgroning, siden fredningens vedtagelse for 30 år siden.
Området har altid været kendt for sit meget rige fugleliv. Områdets værdi som fuglelokalitet er stadig høj, på
trods af tilgroningen. Køge Kommune fik i 2013 lavet en konsulentgennemgang af fuglelivet i mosen. Den vil
naturligt indgå i en plejeplan for området. Den lokale afdeling af Dansk Ornitologisk Forening bør inddrages
i en prioritering af naturplejeindsatsen, da fuglelivet er en vigtig faktor i området.
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Tabel 2
Arter i Regnemark Mose
Data fra Naturbasen er benyttet i.h.t. licens E13/2018
Søgningen omfatter indleverede data fra 24/7-1998 til 24/7-2018
Fredede, rødlistede og sjældne arter (inkl. bilag II og bilag IV-arter)
Padder
Stor og lille Vandsalamander, butsnudet og spidssnudet frø, grøn frø og skrubtudse
Karplanter
Grådodder, Almindelig Blærerod, Dunet Vejbred, Tårnurt
Sommerfugle:
Dagsommerfugle: Skovperlemorssommerfugl, Kejserkåbe (yderligere 18 arter der ikke er sjældne)
Natsommerfugle: Birke-Bladmåler, Pimpinelle-Køllesværmer, Pyntelig Løvmåler, Femplettet og
Seksplettet Køllesværmer (yderligere 19 arter der ikke er sjældne).
Fugle:
Sjælden: Amerikansk Krikand
Rødlistede: Bramgås, Krikand, Rød Glente, Svaleklire
Kan være på udpegningsgrundlag i fuglebeskyttelsesområder: Blishøne, Bramgås, Fjordterne, Grågås,
Gråstrubet Lappedykker, Isfugl, Knopsvane, Krikand, Rød Glente, Rørhøg, Skarv, Strandskade.
Andre fredede fuglearter (ikke sjældne eller rødlistede):
Blåmejse, Bogfinke, Bysvale, Digesvale, Fuglekonge, Gransanger, Grønirisk, Grønsisken, Gråkrage,
Gulspurv, Gærdesanger, Gærdesmutte, Gøg, Havemejse, Havesanger, Hvid Vipstjert, Hættemåge,
Jernspurv, Kærsanger, Landsvale, Løvsanger, Munk, Mursejler, Musvit, Musvåge, Nattergal, Natugle,
Ringdue, Rødhals, Rødstjert, Råge, Sandrossel, Sivsanger, Sjagger, Solsort, Sortmejse, Spætmejse, Stillits,
Stor Flagspætte, Stor Præstekrave, Strandskade, Sumpmejse, Tornsanger, Træløber, Vibe.
Laver
Vortet Skivelav
Spindlere:
Larinioides patagiatus
Krybdyr:
Skovfirben, Snog, Stålorm
Bløddyr:
Vinbjergsnegl (yderligere 4 arter, der ikke er sjældne)
Andre artsgrupper, som ikke indeholder fredede, sjældne eller rødlistede arter
På grund af det store antal er arterne ikke nævnt, kun artsgrupper. Arter kan fremsøge på
Naturbasen.
Pattedyr: 2 arter
Guldsmede: 15 arter
Spindlere: 5 arter
Biller: 18 arter
Karplanter: 112 arter
Næbmunde: 9 arter
Svampe: 13 arter
Tovinger: 24 arter
Mosser: 7 arter
Årevinger: 16 arter
Laver: 9 arter
Græshopper: 1 art
Fisk: 1 art
Andre insekter: 3 arter
Andre dyr: 4 arter
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De store biologiske fredninger i strategien:
-

De fredede områder i Valore og Regnemark Mose gives høj prioritet i naturstrategien. De
har/har haft en meget høj naturværdi med stor variation i naturtyper og arter. Der er lagt store
samfundsmæssige ressourcer i at få områderne fredet. Dette forpligter kommunen til som
naturplejemyndighed at prioritere naturpleje i disse områder.

-

Der har ikke været gennemført systematiske eller tematiske tilsyn med overholdelse af
fredningsbestemmelserne i den tid Køge Kommune har haft ansvaret for administration af
naturbeskyttelsesloven. Tilsyn og håndhævelse bør opprioriteres for at overtrædelser ikke skal
”brede sig”.

-

Tilsyn og håndhævelse iværksættes hurtigst muligt for at hindre, at kommunen fortaber sin
mulighed for at kræve ulovlige forhold lovliggjort på grund af passivitet.

Ejby Mose – ikke fredet men med muligheder
Ejby Mose må fremhæves som et potentielt projektområde for naturgenopretning på trods af, at mosen
ikke er fredet ved en fredningskendelse.
I 2006 lavede Det Grønne Hus (Henrik Lerdorf) sammen med det daværende Skovbo Kommune et udkast til
en plejevejledning for moseområdet. I det følgende gengives et lille uddrag fra plejevejledningen.
Ejerbetegnelser og lignende er ikke opdateret:
Tidligere arbejde med naturpleje i Ejby Mose
”Ejby Mose er oprindelig dannet gennem tilgroning af et større søområde. I mosens lange historie har
været perioder, hvor den har været præget af kreaturgræsning, såvel som perioder, hvor den har været
under tilgroning med krat og sumpskov.
Fra udskiftningstiden i 1790-erne har mosen været opdelt i moselodder tilhørende landsbyens gårde.
Moselodderne anvendtes til kreaturgræsning, og landskabet har derfor været en åben eng med sparsom
bevoksning. Borgere i Ejby fortæller at man før i tiden, hvor græsningen var mere udbredt, kunne se fra
kirken til Spanager.
En del af den tidligere præstegårdsjord i det sydøstlige hjørne har dog længere tilbage haft skovkarakter.
Her findes endnu i dag rester af gammel stævningsskov.
Siden 1940-erne har Københavns vandindvindings boringer i mosen medført en sænkning af vandspejlet og
deraf følgende kraftig tilgroning”.
”Moseparcellerne, der opstod efter udskiftningen i 1790-erne består den dag i dag. De 43 parceller er
fordelt på 19 forskellige ejere. En del af parcellerne er ejet af Køge Kommune (angivet som Skovbo i
figuren) og Københavns Energi (KE). Resten er i privat eje.” Se figur 4 på næste side.
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De biologisk mest værdifulde områder er umiddelbart1:
1. Nord-syd gående kær (del af matrikel 50, som ejes af HOFOR). Meget artsrigt.
2. Græsset (tidligere græsset?) overdrev matrikel 4fo.
3. Rester af stævningsskov matrikel 1dr. Kulturarv.
4. Derudover dele af tørvegravs-området, som er urørt og svært tilgængeligt. Der er fundet Orientalsk
Takkeklap2.

Figur 4. Uddrag af plejevejledning fra 2006, der viser de meget blandede ejerforhold. Ikke opdateret.

Vejledningen indeholder forslag til at kommunen etablerer græsning på nogle af de bedste moseområder,
at stinettet i mosen udbygges, og der i øvrigt arbejdes med rekreative faciliteter i mosen i samarbejde med
ejere og andre borgere i lokalområdet.
Aktuelt i Ejby Mose
I de seneste år har HOFOR (det tidligere Københavns Energi) opgivet vandindvindingen i Ejby Mose. Det
betyder, at vandstanden i området allerede er steget en del og vil stige mere de kommende år. Dette
forhold må tages til efterretning i de eventuelle rekreative planer, kommunen og borgerne kunne have for
området.
Som følge af, at HOFOR trækker sig ud af mosen, vil der formentlig blive mulighed for at kommunen kan
erhverve de arealer HOFOR ejer (klart blåt område på kortet ovenfor, markeret med ejer_KE). Det vil give
kommunen større indflydelse på udviklingen af arealet.

1
2
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Oplyst af Henrik Lerdorf, Køge Kommune
Fundet af Ib Johnsen, DN Køge.

Naturmæssigt kan det være en fordel, at nogle af de oprindelige kær og tørvegrave bliver vådere –
omvendt kan det vanskeliggøre afgræsningsdyr på de lavtliggende arealer hvor dyrene ikke vil kunne
komme ud.
Natursupport anbefaler, at der med udgangspunkt i det arbejde, der allerede er udført, laves en opdateret
plan for naturpleje og rekreative muligheder i mosen.
Naturplejeindsatsen vil naturligt afhænge af, hvilke ejere der vil være med, men bør tage udgangspunkt i de
meste værdifulde naturtyper.
Da arealet ikke er fredet, er det ikke nødvendigt for kommunen at vedtage en egentlig plejeplan, som skal
godkendes af fredningsnævnet.

Ejby Mose i strategien:
-

Ejby Mose er ikke fredet, men det er et stort sammenhængende naturområde og har derfor et
godt potentiale for naturgenopretning, især med græsning og høslæt.

-

Mosen ligger bynært, og det rekreative aspekt vil naturligt have høj prioritet.

-

Der er mange lodsejere og brugere, hvilket gør, at projekter i mosen vil berøre mange borgere.
Det giver også mulighed for at borgerne kan spille en aktiv rolle i naturplejen.

-

Kommunen må tage udgangspunkt i det arbejde, der allerede er lavet af det tidligere Det
Grønne Hus men skal også forholde sig til de nye forhold i mosen som følge af ophørt
vandindvinding og eventuelt ændrede ejerforhold.

Biodiversitet - overordnet
Ordet biodiversitet betyder variation i den levende natur. Det har taget millionvis af år at udvikle den levende
natur, der dækker jordkloden. Men i løbet af de seneste få årtier er det lykkedes mennesket at udrydde et
stort antal arter og ødelægge mange økosystemer. Masseudryddelsen af arter og økosystemer går 100-1.000
gange hurtigere end den naturlige rate for arters uddøen.
Naturen og alle dens arter i Danmark er ikke mindre under pres end i resten af verden. Truslerne er
eksempelvis belastning med næringsstoffer, regulering af vandets fri bevægelighed, intensiv erhvervsdrift,
samt byernes ekspansion og udbygning af infrastruktur. Den største trussel mod naturen er mangel på
plads. Vi er blevet mange flere mennesker alene i Danmark, er der er sket en femdobling i befolkningstallet
i løbet af de sidste 200 år. Navnlig dræningen og det intensive jordbrug samt byernes ekspansion og
udbygningen af infrastruktur betyder, at naturen er brudt op i små enheder.
Danmark har sammen med 189 andre lande og EU (pr. oktober 2008) underskrevet FN’s
Biodiversitetskonvention, der blev vedtaget på verdenstopmødet i Rio i 1992. Formålet med denne

18

konvention er at bevare den biologiske mangfoldighed, fremme en bæredygtig udnyttelse af naturens
ressourcer samt at sikre en rimelig og retfærdig fordeling af udbyttet ved at udnytte genetiske ressourcer.
I 2010 skrev Danmark og 192 andre lande under på de 20 Aichi-biodiversitetsmål. Målene er globale og
udstikker vejen til at stoppe nedgangen og genoprette biodiversiteten senest i 2020. Ifølge
biodiversitetskonventionen skal det liv beskyttes på tre niveauer: Den genetiske variation, arterne og
økosystemerne
Der er dog ikke sket væsentlige lovstramninger eller taget store nationale initiativer, der indikerer, at
Danmark skulle kunne nå i mål i 2020. Ved udgangen af 2017 lavede Danmarks Naturfredningsforening
sammen med WWF Verdensnaturfonden en opgørelse over status i Danmark for de 20 mål, som de
deltagende nationer måles på: 2 så ud til at være opfyldt, for 7 var der sket utilstrækkelige fremskridt siden
2010, for 8 var der ikke sket noget og for 2 var det gået tilbage.
Danmark har ved tilslutningen til den globale Biodiversitetskonvention forpligtet sig til at oprette en såkaldt
”Clearing House Mechanism”, dvs. en informationsportal med adgang til information om, hvad der sker
med vores økosystemer og arter og om den relevante lovgivning og overvågning, så brugerne får lettere
adgang til viden og ekspertise.
Af portalen fremgår det, at den danske stat i høj grad baserer sin indsats for at opfylde målene i
biodiversitetskonventionen på den nationale lovgivning, f.eks. naturbeskyttelsesloven, og på
implementeringen af EU-lovgivningen for habitat- og fuglebeskyttelsesområder og vandområder, samt
beskyttelsen af bilag IV-arter.
Miljøstyrelsen fremhæver, at de lokale myndigheder spiller en afgørende rolle i opfyldelse af konventionens
mål, da kommunerne har ansvaret for administration af vigtige, relevante lovområder.
Det er rigtigt, at kommunerne er myndighed på store dele af naturbeskyttelsesloven. Man må dog huske, at
arealanvendelsen i det åbne land i meget høj grad er styret af de statsligt administrerede støtteordninger til
landbrugsdrift.
Kommunerne har dog uden tvivl et stort medansvar for at sikre biodiversitet. Og de vigtigste værktøjer er
de beføjelser kommunen har som myndighed på naturbeskyttelsesloven og ”habitatbekendtgørelsen” som
er den danske implementering af EU-direktivet om administration af de internationale
naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter (bilag IV-arter). Læs mere om
habitatbekendtgørelsen i afsnittet: Bilag IV-arter i Køge Kommune.

Biodiversitet på et overordnet plan i strategien:
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-

Strategien lægger op til, at Køge Kommune påtager sig et ansvar og er ambitiøse omkring
sikring af biodiversiteten på hele kommunens område. Især som myndighed, men også som
ejer og samarbejdspartner i frivillige projekter.

-

For at kommunen kan arbejde med biodiversitet må begrebet konkretiseres og illustreres. Det
sker i det følgende afsnit om indikatorer for biodiversitet.

Biodiversitet – indikatorer
Man har fra forskellige side forsøgt at få nogle konkrete mål og målemetoder for den naturlige
variation/biodiversitet. Det er klart ikke muligt at følge udviklingen for alle de omkring 30.000 vilde arter, der
findes i Danmark. Der er dog heller ikke nogen nem eller entydig metode, som Køge Kommune kan anvende
til at måle, hvordan biodiversiteten har det i kommunen, eller hvordan naturplejeindsatsen har bidraget til
øget biodiversitet.
Herunder kommer vi med nogle af de overvejelser og data der ligger bag biodiversitetsbegrebet på lokalt
(dansk) plan.
Miljøstyrelsens forslag til indikatorer
Forskere inden for feltet udvalgt nogle indikatorer, der kan give et fingerpeg om, hvordan det går med
biodiversiteten. Uden at det dog giver et dækkende billede. Her er Miljøstyrelsen forslag til indikatorer hentet
fra styrelsens hjemmeside. Indikatorerne er valgt, så der allerede findes brugbare data, og så indikatorerne
er målbare.
De indikatorer, der er markeret med fed skrift, indgår på en eller anden måde i forslag til naturstrategi for
Køge Kommune. De der ikke er markeret, har forfatteren vurderet, at Køge Kommune enten ikke har nogen
indflydelse på, eller ligger uden for det naturlovgivningens regi.
MST: Indikatorer for biodiversitet i det åbne land:
• Agerlandsfugle som f.eks. vibe, agerhøne og sanglærke. Agerlandsfuglene er gået ca. 30% tilbage på
godt 30 år.
• Husdyrs genetiske diversitet
• Økologisk jordbrug
• Areal af naturtyper, hvori indgår både beskyttede naturtyper, skov og småbiotoper som hegn,
gravhøje og krat.
• Areal af beskyttede naturtyper, søer, vandløb, moser, enge, overdrev, strandenge og heder.
• Fredede arealer
Agerlandsfugle indgår i naturstrategien med forslag om, at der i samarbejde med lokale foreninger
kortlægges sårbare arter. Areal af beskyttede naturtyper, fredede arealer og småbiotoper er også
repræsenteret med handlinger. Det er dog vores vurdering, at arealet af beskyttede naturtyper er én men
ikke en tilstrækkelig indikator for, hvordan biodiversiteten har det i de beskyttede naturtyper. Arealet kan
være stort set konstant, samtidigt med, at naturtyperne forarmes og mister artsindhold over tid, hvilket har
været den almindelige tendens de seneste årtier.
Indikatorarter i form af sjældne eller sårbare arter (udover agerfugle) er ikke nævnt i MST’s liste. Formentlig
fordi man har vurderet, at det ikke er en indikator der er målbar.
MST: Indikatorer for biodiversitet i vandmiljøet:
•

Odder
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•
•
•
•
•
•

Vandkvalitet i vandløb
Næringsstof udledning
Kommercielle fiskebestande
Vandkvalitet i søer
Vandfugleindeks
Marine bunddyr

De indikatorer, der er nævnt her, er enten ikke er relevante for Køge Kommune eller relaterer til forhold, der
er reguleret efter lovkomplekset omkring miljøbeskyttelsesloven og ikke efter naturbeskyttelsesloven og
vandløbsloven. Derfor indgår de nævnte indikatorer ikke i naturstrategien
MST: Indikatorer for biodiversitet i skov
• Indeks for rødlistede fugle
• Bestanden af rådyr
• Dødt ved
• Skovfugle generelt
• Skovarealet
Dødt ved er en parameter, der især vurderes i den statslige NOVANA- og DEVANO-overvågning af skovnatur.
Hvis kommunen vælger at igangsætte en registrering af § 3-beskyttet natur i skovene, vil opgørelsen af
mængden af dødt ved være én af mange parameter i feltskemaet. Strategien vil foreslå at kommunal skov
bliver urørt skov for netop at øge mængden af dødt ved.
Efter Natursupports vurdering mangler der en indikator på listen, der handler om indholdet af beskyttede
naturtyper og småbiotoper i skov. Indholdet af beskyttede naturtyper er en indikator, der er målbar.
Småbiotoper er ikke kortlagt og det kan være grunden til, at den ikke er medtaget i Miljøstyrelsens liste
over indikatorer.
Skovarealet er nævnt som en indikator. Det ligger uden for naturstrategiens rammer at udpege arealer til
privat skovrejsning. Det er et tema, der hører hjemme i kommuneplanen. Ikke desto berører strategien
skovrejsning på to felter: Ved placering af erstatningsskov, når fredskov nedlægges, og ved at foreslå udlæg
af kommunal skov med rekreativt sigte.
Andre forslag til indikatorer for biodiversitet
Vi vurderer, at det er muligt at bruge andre indikatorer for biodiversitet i Køge Kommune. Udover
Miljøstyrelsens liste kan der arbejdes med arter, der er karakteristiske og særlige for Køge Kommune.
Det giver ikke mening at måle biodiversitet på de arter, som klarer sig fint i det dyrkede land eller urbane
miljø. Som mål for, hvordan det går med biodiversiteten, er det nødvendigt at udvælge arter, som på er
sårbare over for forringelser i naturområderne. Det vil typisk være arter, der er fredede, EU-beskyttede
eller på den nationale rødliste som truede eller sårbare.
Køge Kommune har et særligt ansvar for at sikre sådanne arter og deres levesteder inden for kommunens
område. Derfor kalder vi dem også nogle steder i strategien for ansvarsarter. Det er ikke en officiel
betegnelse. Den blev dog brugt af den daværende Miljøminister i 20017, da alle landets kommuner overtog
ansvaret for administration af naturbeskyttelsesloven. Miljøministeren overdrog en ansvarsart til hver af de
98 kommuner. For Køge Kommune var det Ringplettet Gøgeurt (tidligere benævnt Baltisk Gøgeurt).
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I arbejdet med at finde ansvarsarter er alle organismegrupper er i spil: Planter og laver, pattedyr, fugle,
padder og krybdyr, insekter og edderkopper samt fisk.
Nogle af disse arter og deres levesteder er kendte af kommunen – men langtfra alle. I tabel 3 er samlet
data for særlige arter i Køge Kommune via den offentligt tilgængelige Naturdatabase i Miljøportalen. Den
indeholder data, indtastet af myndigheder: statslige, kommunale og tidligere amtslige. Det er vigtigt, at
gøre sig klart, at de data, der ligger i Naturdatabasen langt fra giver et dækkende billede af arternes
udbredelse.
I tabel 4-6 er gengivet data Naturbasen, som er en del af databasen Danmarks Fugle og Natur, hvor private
kan indberette fund, som kvalitetssikres af specialister.
Det overordnede mål er at skabe et bedre grundlag for kommunens myndighedsafgørelser hvor der tages
hensyn til ansvarsarter. Og at kommunen kan fokusere sin naturplejeindsats, så den gavner ansvarsarterne.
Vi foreslår dog også, at kommunen i processen med at udvælge ansvarsarter inddrager lodsejere, borgere
og foreninger, der kan have viden om forekomst af særlige arter. Formålet med dette er at skabe ejerskab
til projektet og udbrede kendskabet til det arbejde, kommunen foretager.
Desuden skal den viden inddrages, som Køge Kommune tidligere har indsamlet om kommunens
naturområder og særlige arter. F.eks. findes følgende rapporter i kommunens sagshåndteringssystem (ikke
offentligt tilgængeligt):

Eksempler på biologiske undersøgelser, Køge Kommune tidligere har fået udført
Titel på rapport
Overvågning af dagsommerfugle på udvalgte skovenge i
Køge Kommune
Status for Løgurt (Teucrium scordium) i Valore Mose
Eftersøgning af markfirben og snog i Køge Kommune
Fugle og naturpleje i Regnemark Mose
Plejeplan for Valore Mose 2014-2018
Udkast til plejeplan for Regnemark Mose
Strategi for eftersøgning af flagermus i Køge Kommune

År

Forfatter

2007

AGLAJA

2008
2013
2013
2014
2015
201?

AGLAJA
Amphi Consult
Orbicon
Køge Kommune
DN Køge
Amphi Consult

I processen med at indsamle viden inviteres alle borgere, foreninger og virksomheder til at bidrage. Den
viden der kommer ud af det, skal omvendt gøres let tilgængelig for borgerne. Der er ikke nok, at data
lægges ind på den offentligt tilgængelig Miljøportal, da mange borgere og virksomheder ikke kender til den.
Kommunen må overveje, hvordan man bedst kommer bredt ud: Med f.eks. apps, foldere,
informationsarrangementer, hjemmeside og presse. Efter aftale kan de involverede foreninger eventuelt
informere om projektet på deres hjemmeside og i deres netværk.
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Bilag IV-arter og bilag II-arter i Køge Kommune
Ifølge EU-lovgivningen har danske myndigheder en særlig forpligtelse til at tage hensyn til en række arter,
der er sjældne på europæisk plan. Forpligtelsen er indarbejdet i den danske lovgivning i
”habitatbekendtgørelsen”3 og omfatter de såkaldte bilag II- og bilag IV-arter:
På bilag II findes arter, der kræver så streng beskyttelse at medlemslandene skal udpege nabitat- områder,
hvor der skal tages særlige hensyn og der ikke må foretages indgreb, der forringer artens udbredelse. I
Danmark er der udpeget 254 af disse habitatområder.
På bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse.
Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene
må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområde må ikke ødelægges.

I Køge Kommune er habitatområde nr. H131 udpeget blandt andet af hensyn til bilag II-arten Pigsmerling.
Der er ikke andre habitatområder i kommunen, der er udpeget på grund af bilag II-arter.
Bilag IV-arterne har den betydning, at før kommunen giver tilladelse efter en lang række love, skal den sikre
sig, at det ansøgte ikke er til skade for bilag IV-arter. For at det kan ske effektivt og på et oplyst grundlag,
må kommunen have et opdateret datagrundlag om, hvilke arter, der forekommer i kommunen, og hvor.
Bilag IV-listen omfatter både planter og dyr. De plantearter, der er på listen, forekommer sandsynligvis ikke
i Køge Kommune og er ikke registreret i Naturdatabasen.

Tabel 3
Bilag IV-arter i Køge Kommune iht. Miljøportalen/naturdatabasen
Arter

Pattedyr
Arter af flagermus

Krybdyr
Markfirben

Padder
Stor vandsalamander
Spidssnudet frø
Springfrø

3

Forekomster i
Miljøportalen/naturdatabasen

Bemærkninger

Viser kun fund af arterne lige
vest og syd for Køge Kommune,
ingen inden for kommunen.

Datagrundlaget er mangelfuldt, da arterne ikke
er eftersøgt specifikt.
Data fra kommunens øvrige registreringer af
arterne gøres tilgængelige.

•
•
•

Datagrundlaget er mangelfuldt. Udtræk af
naturdatabasen viser de nævnte forekomster.
Eneste sikre levested i kommunen er
Glentehøj.
Inddrag rapport om kommunens eftersøgning
af arten.

Regnemark Vandværk
Grusgravssø v. Ll. Salby?
Skoveng i Slimminge
Hestehave (1993)

Spredte forekomster i
kommunen.
Spredte forekomster i
kommunen.
Spredte forekomster i
kommunen.

Datagrundlaget er mangelfuldt, da arten ikke er
eftersøgt specifikt.
Datagrundlaget er ikke opdateret.
Datagrundlaget er ikke opdateret. Arten er kun
blevet eftersøgt i nogle dele af kommunen.

BEK nr 926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse
arter.
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Tabel 4
Bilag IV-arter i Køge Kommune iht. Naturbasen
Data fra Naturbasen er benyttet i.h.t. licens E13/2018
Søgningen omfatter indleverede data fra 24/7-1998 til 24/7-2018
Arter

Observationer i Naturbasen

Pattedyr
Dværgflagermus
Skimmelflagermus
Krybdyr
Markfirben
Padder
Stor vandsalamander
Spidssnudet frø
Springfrø

Bemærkninger

1 obs.
1 obs.
Glentehøj: Op til 50 dyr observeret
Spredt i kommunen (25 obs.), især nordvest og sydøst.
Under 10 obs.: Valore Mose, enkelte i skov + Køge Nord +
Køge Sønderstrand
Over 50 obs. især skovområder i central del af kommunen og
nordvest

Tabel 5
Bilag II-arter i.h.t. i Naturbasen
Data fra Naturbasen er benyttet i.h.t. licens E13/2018
Søgningen omfatter indleverede data fra 24/7-1998 til 24/7-2018
Arter
Pattedyr
Gråsæl
Plettet sæl
Benfisk
Pigsmerling
Padder
Stor Vandsalamander

Observationer i Naturbasen

Bemærkninger

Køge Sydstrand og Ølsemagle Revle
Køge Sydstrand, Nordstranden og Ølsemagle Revle

Døde
Døde

3 observationer v. h.h.v. Gammel Køgegaard og Kimmerslev
Observeret ca. 25 forskellige steder i kommunen.

Fredede arter i Køge Kommune
En række arter er fredede i henhold til national lovgivning. Det er de arter, der er optaget i
Artsfredningsbekendtgørelsen4. Vi gengiver ikke hele listen her, men henviser til tabel 6, hvor alle de
fredede arter, der er registreret i Køge Kommune i Naturbasen, er nævnt.
Det er staten, der skal sikre overholdelse af reglerne i Artsfredningsbekendtgørelsen. Kommunens rolle er
især at sikre de beskyttede naturtyper, der rummer fredede arter.
Reglerne betyder, at de dyr, der er fredede ikke forsætligt må dræbes eller indfanges. De fredede planter
må ikke beskadiges eller fjernes fra deres voksested.

4

Bek. nr. 867 af 27/06/2016 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

24

Tabel 6
Fredede arter i Køge Kommune i.h.t. i Naturbasen
Data fra Naturbasen er benyttet i.h.t. licens E13/2018
Søgningen omfatter indleverede data fra 24/7-1998 til 24/7-2018
Arter
Hvirvelløse dyr
Vinbjergsnegl
Padder
Lille vandsalamander
Stor vandsalamander
Spidssnudet Frø
Butsnudet Frø
Springfrø
Grøn Frø
Skrubtudse
Krybdyr
Hugorm
Markfirben
Skovfirben
Snog
Stålorm
Planter (orkideer)
Sværd-Skovlilje
Tyndakset Gøgeurt
Skov-Hullæbe
Skov-Gøgeurt
Ringplettet Gøgeurt
Rederod
Nikkende Hullæbe
Maj-Gøgeurt
Kødfarvet Gøgeurt

Observationer i Naturbasen

Bemærkninger

Spredt i kommunen
Spredt i kommunen
Spredt i kommunen (25 obs.), især nordvest og sydøst.
Under 10 obs.: Valore Mose, enkelte i skov + Køge Nord
og Køge Sønderstrand
Spredt i kommunen især i skove
Over 50 obs. især skovområder i central del af
kommunen og nordvest
Spredt i kommunen, især sydøst, enkelte nordvest
Spredt i kommunen, især nordvest og central-østlig del
1 obs. Vasebækgård
Glentehøj: Op til 50 dyr observeret
Skove, især nordvest og central-østlig del
Regnemark Mose, Gl. Køgegaard + enkelte andre
Regnemark Mose, Gl. Køgegaard + enkelte andre
Valore Mose
Valore Mose + 3 steder i skov
Spredt i skove i kommunen
1 obs. Skovhus Vænge
Køge Sønderstrand + Skidenhoved ved Odden
8 obs. i skov
6 obs. i skov
4 obs. Køge Sønderstrand
Køge Sønderstrand + Skidenhoved ved Odden

Død

Ringplettet Gøgeurt?

Rødlistede arter i Køge Kommune
Den danske Rødliste5 er fortegnelsen over de danske plante- og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet
efter retningslinjer udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation (IUCN). At
rødlistevurdere vil sige at foretage en vurdering af plante- og dyrearternes risiko for at uddø.
Listen er meget omfangsrig. Vi har derfor ikke lavet en samlet oversigt for alle rødlistede arter i Køge
Kommune. Den foreslås anvendt på mere afgrænsede områder af kommunen, som vi har gjort i afsnittet
om de store biologiske fredninger (Regnemark og Valore moser) ovenfor på side 13 og 15.

5

Wind, P. & Pihl. S. (red.): Den danske rødliste. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, [2004]. redlist.dmu.dk (opdateret april 2010)

25

Figur 5. Oversigt over betegnelser for
rødlistevurdering på nationalt niveau.

To eksempler på ansvarsarter
For at give en idé om, hvad data kan bruges til, har vi her givet to eksempler på ansvarsarter, som Køge
Kommune allerede kender.
Eks. 1. Ringplettet Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. Integrata var. junialis)
Ringplettet Gøgeurt, en underart af Maj-Gøgeurt. er fredet som alle orkidéer. Arten blev opdaget på Køge
Sønderstrand i 19976. Det er fortsat dens vigtigste voksested. Den er under etablering langs Køge Bugt, med
nogle mindre bestande nord og syd for Køge. Arten er ikke nationalt rødlistevurderet, da den ikke har været
kendt i landet i tilstrækkeligt mange år.

Figur 6. Registreringer af Ringplettet Gøgeurt i Naturbasen (Data fra Naturbasen er benyttet i.h.t. licens E13/2018).

Køge Kommune optalte i 2012 talt over 5000 blomstrende planter af Ringplettet Gøgeurt på Køge
Sønderstrand. Arten har ikke været optalt i de seneste år men er formentlig i tilbagegang. Der er problemer
med forsumpning af artens vigtigste levested, efter at der er etableret strandopfyld mellem folden og Køge
6

H. Petersen & N. Fauerholdt.
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Bugt. Den naturpleje med græssende kvæg, der har fungeret i mange år, nu er tilsyneladende ophørt
(observeret af Birte Hvarregaard, juni 2018).

Figur 7. Med tynd blå streg: Vigtigste voksested for Ringplettet Gøgeurt på flyfoto fra 2017. Strandopfyld mod øst.

Forslag til kommunens handlinger for Ringplettet Gøgeurt
- Optæl bestanden og sammenlign den med tidligere optællinger
- Hvis arten er gået tilbage, sættes der ind med handlinger, der skal forbedre dens centrale
voksesteder.
- Dræning på tidligere niveau skal sikres med hjemmel i naturbeskyttelseslovens § 3.
- Hensigtsmæssig naturpleje iværksættes/genoptages i dialog med ejer og dyreholder.
- Arten eftersøges på nogle af de andre steder, hvor den er fundet.
- Hvis det er beskyttede naturtyper, overvejer kommunen naturpleje på disse.
Eks. 2. Springfrø
Springfrø er både fredet og på EU’s liste over bilag IV-arter. Springfrø findes kun i det sydøstlige Danmark,
og Køge ligger lige omkring dens nordgrænse. Arten er opført som ”ikke truet” på den nationale rødliste.

Figur 8. Registreringer i Naturbasen af Springfrø i Køge Kommune. Forskellen i prikkernes farve indikerer, hvor
præcist fundstedet er angivet i databasen. (Data fra Naturbasen er benyttet i.h.t. licens E13/2018).
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Køge Kommune har været kendt for igennem en lang årrække at støtte oprensning og nyanlæg af
vandhuller til blandt andet springfrø. Gode springfrø-vandhuller vil også blive brugt af andre fredede
padder som stor vandsalamander, spidssnudet frø og butsnudet frø.
Der er fortsat et behov for denne indsats: Små vandhuller gror i løbet af ca. 10 år så meget til, at der ikke er
åbent vand til padderne. Så bør de oprenses. Og der skal hele tiden anlægges nye vandhuller til erstatning
for de små mergelgrave og andre småvandhuller som nedlægges – som regel fordi de er tilgroede og
udtørrede og har vokset sig ud af beskyttelsen.
Springfrøen kan vandre op til måske 1 km, men det er alligevel vigtigt, at der findes et netværk af
vandhuller, så arten kan flytte sig, hvis der sker en ”katastrofe” i et vandhul. Og så arten ikke ender som en
lille isoleret bestand uden mulighed for udveksling af gener med andre bestande.
Nedenfor giver vi eksempler på handlinger, kommunen kan iværksætte for at gavne springfrø.

Springfrø
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Grav nye vandhuller med flade brinker og godt solindfald
Udform bassiner til regnvandsopsamling med flade brinker og godt solindfald
Planlæg placeringen, så der er max. 500 meter til skov, hvor springfrø søger føde.
Alternativt kan der inden for 500 meter fra vandhullet etableres ny løvskov.
Planlæg placeringen, så der er max. 500 meter til andre vandhuller
Lad være med at gøde og sprøjte arealerne rundt om vandhullerne
Oprens tilgroede vandhuller – om vinteren, hvor padderne har forladt vandhullerne.
Planlæg og vedligehold åbne partier i småskove, så der kan komme insekter, der er føde for springfrø
Lav overvintringssteder i form af stendiger, sten- eller kvasdynger - og bevar dem der er der
Lav permanente paddehegn og faunapassager, hvis der anlægges nye veje nærmere end nogle
hundrede meter fra vandhuller med springfrø, for at undgå at frøerne går i en dødsfælde.

Uddrag af rapporten: En god plan for flagermus, padder og firben. Virkemidler til lokalplanlægningen med fokus på
bilag IV-arter. Udarbejdet af Natursupport for Køge Kommune, 2017.

Indikatorer for biodiversitet i strategien:
-

Kommunen må skaffe sig et bedre overblik over et udvalg at indikatorarter for
biodiversitet, som er særlige for kommunen, og som derfor er en slags ansvarsarter.
Kommunen skal arbejde aktivt og fokuseret for at forbedre forholdene for de arter, der
udvælges som ansvarsarter.
For de arter, hvor der tidligere er sket en kommunal indsats, genoptages denne. Hvis der i
mellemtiden er sket forringelser, søger kommunen at rette op på forholdene.
Der skal medtages handlinger, som også involverer lodsejere, organisationer og private for
at udbrede kendskabet og interessen for biodiversitet i lokalområdet.
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Invasive arter
De invasive arter truer den biologiske mangfoldighed. Derfor er et af målene i
biodiversitetskonventionen:
” medlemslandene skal så vidt muligt og alt efter omstændighederne… forhindre indførelse af, kontrollere
eller udrydde fremmede arter, der truer økosystemer, levesteder eller arter”.
Europarådet vurderede i en rapport fra 2004 – i øvrigt i overensstemmelse med IUCN og allerede anført i
Biodiversitetskonventionen – at næst efter tab af levesteder, udgør de invasive arter den største trussel mod
den biologiske mangfoldighed
Ca. 100 arter af dyr og planter kan anses som invasive i Danmark. I 2017 udgav Miljø- og Fødevareministeriet
en handlingsplan mod invasive arter. Heri er listet de 66 mest skadelige arter, efter en scoringsmetode, der
tager hensyn til skadelig virkning på miljø, human sundhed og økonomi. Nr. 2 på listen (efter brun rotte) er
Kæmpebjørneklo. To andre bjørnekloarter er nr. 10 og 11 på listen (Hårfrugtet og Rundlobet Bjørneklo), som
er under udbredelse i Danmark Nr. 13 er mink. Nr. 18 er Rynket Rose.
Kæmpebjørneklo
Den eneste art, der er lovhjemmel til at kommunen kan kræve fjernet på både private og offentlige arealer
er Kæmpe-Bjørneklo. (Flyvehavreloven håndhæves af staten). Det er ikke lovpligtigt, at kommunen skal
bekæmpe Kæmpebjørneklo. Men den har mulighed for at vedtage en indsatsplan og dermed håndhæve
bekæmpelsen i det område, der er udlagt som indsatsområde.
I 2017 blev der gennemført en lovændring, så manglende bekæmpelse af Kæmpebjørneklo ikke længere
medfører politianmeldelse. I stedet kan kommunen gribe ind ved en selvhjælpshandling og derefter kræve
udgifterne refunderet.
Køge Kommune havde i 2010--2013 en indsatsplan, der dækkede særligt udvalgte naturområder i kommunen
(Valore Mose, Regnemark Mose og Køge Å). I 2014-2017 blev indsatsområdet udvidet til at omfatte hele
kommunen i erkendelse af, at det ikke altid giver mening at kræve bjørneklo fjernet ét sted, mens den får lov
at invadere andre områder. Kommunens Klima- og Planudvalg vedtog i maj 2018 at udarbejde en ny
indsatsplan.
Det er vores vurdering, at en effektiv og kontinuert bekæmpelse af Kæmpebjørneklo er helt afgørende for at
bevare biodiversiteten på de udyrkede arealer, som meget tit er sammenfaldende med beskyttede moser og
lignende. Arten har et ualmindeligt stort spredningspotentiale, og det kræver mange års ihærdig indsats (min.
10 år) at fjerne den helt fra arealer, hvor den har indfundet sig.
Der er ikke kendskab til forekomst af de to andre invasive arter af bjørneklo (Hårfrugtet og Rundlobet) i Køge
Kommune. Hvis de ses, bør de hurtigst muligt bekæmpes, så de ikke når at brede sig og blive et større
problem. Strengt taget er de ikke omfattet af bekendtgørelsen om Kæmpebjørneklo, men de er ligeså
skadelige som Kæmpebjørneklo.
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Rynket Rose
Næst efter Kæmpebjørneklo er Rynket Rose den invasive art, der er mest synlig i Køges naturområder, især
langs Kysten. I Natura 2000-området Ølsemagle Revle og Staunings Ø bekæmper Naturstyrelsen Rynket Rose
i klitterne og strandengen med sommergræsning med får. Efter min. 5 års intensiv græsning er der stadig
roser, men i meget begrænset omfang i forhold til udgangspunktet.
Køge Kommune ejer arealer lige op til Naturstyrelsens hegning, og det er meget tydeligt, at Rynket Rose
breder sig massivt på kommunens arealer, sammenlignet med Naturstyrelsens arealer (konstateret af Birte
Hvarregaard, start august 2018). Det er mest massivt på matr.nr. 50a (se figur 9 nedenfor), og i nogen grad
arealerne mellem matr.nr. 50 a og Nordstranden. Ifølge naturhandleplanen for området, skal der ske en
indsats mod invasive arter.
Naturstyrelsen har opsat deres hegning, så der er plads til, at besøgende kan passere hegningen oppe i
klitten. Derfor vurderer vi, at en lignende løsning på Køge Kommunes arealer vil kunne etableres på Køge
Kommunes arealer uden at medføre konflikter med badegæster eller andre besøgende.

Figur 9. Udsnit af kommunale arealer ved Ølsemagle Revle. Matr.nr. 50a i nord støder op til Naturstyrelsens arealer, hvor der
bekæmpes Rynket Rose ved hjælp af fåregræsning.

Det er vigtigt, at kommunen konsekvent bekæmper Rynket Rose og undlader at plante arten i anlæg,
parker og lignende. Rynket Rose vil jf. en ny bekendtgørelse i løbet af nogle år blive udfaset i handlen.
Gyldenris
Canadisk og Sildig Gyldenris er også invasive arter (nr. 44 og 45 på Miljøstyrelsens liste). De findes nogle
steder i kommunen, men der er ikke data, der viser at de skulle være i beskyttede eller fredede
naturområder.
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Mink
Den nordamerikanske mink har bredt sig fra fangenskab, og udgør en stor trussel for især fuglelivet i
vandløb, søer og havne. I 2012 udgav Naturstyrelsen en forvaltningsplan for mink. Mink må skydes af
jægere og fanges i fælder hele året.
Køge Kommune gennemførte for ca. 10 år siden et projekt med opsætning af minkfælder i samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening Køge og Skovbo Jagtforening. Vi foreslår ikke et nyt projekt mod mink
prioriteret af kommunen, da indsatsen nu er er placeret hos Miljøstyrelsen.

Invasive arter i strategien:
-

Der skal sikres en langsigtet og kontinuert finansiering af indsatsen i bjørnekloindsatsplanen.

-

Kommunen skal undlade brug af kemisk bekæmpelse mod Kæmpebjørneklo i beskyttet natur
(f.eks. Regnemark Mose), da det i sig selv er en trussel mod biodiversiteten.

-

Kommunen stopper med at plante Rynket Rose på kommunale arealer - og

-

sikrer effektiv og langsigtet bekæmpelse af Rynket Rose på kommunale arealer ved
Nordstranden (inden for Natura 2000-områder). Både ved maskinel bekæmpelse og etablering
af græsning.

-

Hvis kommunen registrerer andre invasive arter i beskyttede naturområder (f.eks. invasive
arter af gyldenris), kontakter kommunen ejeren og forsøger at få ejer til at bekæmpe planterne
effektivt. Der må ikke anvendes kemisk bekæmpelse i beskyttede naturområder.

K

Tør natur og gamle grusgrave
Åsen og de tidligere råstofgrave
Køge Kommune gennemskæres fra øst til vest af resterne af Køge Ås. Åsen består af sand og grus, der blev
aflejret under sidste istid. Nedenfor ses uddrag af Køge Kommuneplan 2017, hvor nuværende og tidligere
ås-strækninger er udpeget som områder med geologisk bevaringsværdi (figur 10).
Åsen er mange steder bortgravet, og der ligger langstrakte søer tilbage. Åsbakkerne er brugt til bygning af
de store vejanlæg i området.
De tidligere sand- og grusgrave har indeholdt meget værdifulde, overdrev med de specielle arter af dyr og
planter, der er knyttet til de sandede, solbeskinnede skrænter. Overdrev er en naturtype, der generelt er i
stærk tilbagegang, da naturtypen ikke tåler gødskning eller tilgroning. Det sidste sker af sig selv, hvis ikke
arealerne hele tiden forstyrres ved for eksempel græsning eller høslæt. Læs mere om natur i tidligere
grusgrave længere fremme i dette afsnit.
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Åsbakkerne har ligget i tilknytning til tunneldale som Køge Ådal. Der er derfor mange steder overdrev (tør
natur) og mose (våd natur) i mosaik langs de gamle åsdannelser.
Rester af åsen kan opleves på Køge Ås, tæt på Køge By. Her er åsen skovklædt. Resterne af åsen er her
fredet.
Når man bevæger sig vestpå, er der igen rester af åsen med tidligere graveområder ved Glentehøj (øst for
motorvejen). Arealerne er beskyttede overdrev, men er under stærk tilgroning. De er omfattet af en
landskabsfredning.
Lige vest for motorvejen støder man på en stor grusgravsø (kommunalt ejet), der ligger i tilknytning til den
fredede Vittenbjerg Ås. En del af de stejle skrænter på Vittenbjerg Ås bliver aktuel græsset af kvæg og er
åbne overdrev. De er fredede.
På Spanagervej 6 er der flere mindre grusgravssøer med omliggende overdrev under stærk tilgroning.
Arealerne er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 men er ikke fredede.
Ved Ravneshave ses en rest af åsen markant i landskabet. Det meste er dog skovbevokset, og tværsnittet af
åsen kan kun opleves ved Låddenhøj i den vestlige ende. I tilknytning hertil ligger et privatejet tidligere
grusgravsområde med flere småsøer og omliggende overdrev. Området er ikke fredet. Det er udlagt som
råstofinteresseområde af Region Sjælland.
Mellem Regnemarkværket og Køge Å fortsætter et bånd af sandede naturtyper (overdrev) som tegn på, at
der også her har været ås-dannelser. De genfindes lidt længere vestpå ved den store dybtliggende
grusgravsø tilhørende Lille Dalbyvej 41. De sandede skrænter er eneste kendte voksested for Nikkende
Kobjælde i Køge Kommune.
Der er små overdrevspartier øst for Vestre Ringvej – men de store fredede partier af overdrev,
grusgravssøer og moser med gamle tørvegrave findes vest for Ringvejen i Regnemark Mose og Banke. På
flyfoto fra 1954 ses lyse partier med grusgravningsaktivitet og store firkantede søer, hvor der har været
gravet tørv. Se figur 11. Grusgravningen fortsatte op i 70’erne.
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Figur 10. Områder med geologisk bevaringsværdi omkring den nuværende og tidligere ås-strækninger. Fra: Forslag til Køge
Kommuneplan 2017.

Figur 11. Flyfoto fra 1994, der viser lyse partier, hvor der graves grus og mørke søer, som er tidligere tørvegrave

Natur i råstofgrave
Når de tidligere råstofgrave tages op i forbindelse med naturstrategien er det fordi, man de senere år er
blevet mere opmærksomme på, at de områder, hvor der tidligere har været gravet sand og grus og som nu
ligger udyrkede hen, fungerer som en slags tilflugtssted for de dyre- og plantearter, der får det stadig
sværere i det åbne land.
Derfor giver det også god mening, at kommunen som naturmyndighed fokuserer på disse de tidligere
råstofområder, hvor det faktisk er muligt at beskytte, pleje og genoprette natur af en vis størrelse og
kvalitet, fordi de ikke udsættes fra massiv påvirkning fra landbrugsdrift.
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Gravningen af sand og grus i åsbakkerne i Køge Kommune er ophørt for 40-50 år siden, og derfor er der
foregået en naturlig tilgroning med buske og træer, hvorved områderne har mistet noget af sin naturværdi.
Her følger en kort beskrivelse af de tidligere råstofgraves betydning for forskellige organismegrupper:
Fugle
Råstofgrave har især betydning for fuglearter, der er knyttet til åbne flader og skrænter uden plantevækst
og for arter, der er tilknyttet vand, hvor der er opstået grusgravssøer. Det kan være en almindelig art som
hvid vipstjert – eller en meget sjælden art som stenpikker. Husrødstjert kan yngle i grusgrave, hvis der er
større sten- og grusbunker.
Isfugle kan finde på at grave sin rede ind i en lodret skrænt i en grusgrav. Der skal være rigelige mængder
småfisk til stede som fødegrundlag, enten i grusgravssøen eller i nærliggende vandløb.
Digesvaler begynder hurtigt at bygge i rå grusgravsskrænter, derfor opstår der nogle gange konflikter
mellem graveaktiviteter og artsfredningsbekendtgørelsens bestemmelse om, at man ikke må fjerne
digesvalens reder i ynglesæsonen.
Efterhånden som en tidligere råstofgrav vokser til, når den får lov at ligge hen, vil der komme et andet
fugleliv, og småfugle, der er knyttet til skov og krat flytter ind.
Padder og krybdyr
Som følge af byudvikling og effektivisering af landbruget er råstofgravene mange steder blevet et
tilflugtssted for sjældne og truede padder og krybdyr. Alle de arter af padder, der er kendt fra Køge kan
findes i tidligere grusgrave. Det er spidssnudet frø, butsnudet frø, springfrø, grøn frø, lille vandsalamander,
stor vandsalamander og skrubtudse. Arterne er afhængige af, at der i de store søer findes mindst et
lavvandet område med meget flade brinker. Det er også godt for arterne, hvis der anlægges flere mindre
vandhuller.
Markfirben er afhængig af sandede, sydvendte skrænter, gerne med spredte krat. Markfirben spreder sig
langsomt og findes nu kun som små tilbageblevne isolerede forekomster i tidligere grusgrave i områder,
hvor arten tidligere har haft en større udbredelse.
Køge Kommune har tidligere foretaget rydninger af sydvendte skrænter ved grusgravssøen ved Regnemark
Mose af hensyn til blandt andet stor vandsalamander. Det vil være oplagt at genoptage indsatsen.
Insekter og smådyr
Mange af Danmarks insekter er allerede forsvundet, mens andre stadig holder ud i små isolerede bestande.
Det gælder særligt varmekrævende insekter, som ikke kan klare den generelle tilgroning og intensive
dyrkning af det åbne land.
Truslerne mod insekterne er kort sagt: Ødelæggelse af levesteder og isolering på for små levesteder.
Generelt er områder med bart sand, ler, grus eller store sten en mangelvare i det danske landskab. Derfor
har de tidligere råstofgrave så stor betydning ved at tilbyde nogle af de levesteder som opfylder insekter og
andre smådyrs krav til levesteder. Råstofgrave kan især huse mange arter af biller, herunder sjældne
løbebiller, og jordboende bier og hvepse.
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De senere år er der i en række nabolande gennemført projekter til forbedring af levesteder for disse
smådyr i et større EU-life projekt ”SandLife”, hvor blandt andet en række svenske Länsstyrelser har
deltaget.
Der har man skabt åbne sandpletter i både kystnære sandede habitater og indlandssandmarker (overdrev)
og har derved genskabt levesteder for mange af de arter, der er afhængige af bar, tør sandjord. Disse
erfaringer kan Køge Kommune inddrage i sit arbejde med især de tilgroede grusgrave langs Køge Ås.

Den tørre natur i strategien:
-

Ås-strækninger og tidligere råstofgrave får særligt fokus, da de kan være værdifulde refugier for
arter, der er forsvundet fra landbrugslandskabet.

-

Kommunen bør først skaffe sig et overblik over områderne ved en registrering af naturtyper og
arter for at kunne prioritere sin indsats.

-

De lysåbne forhold skal sikres i de tidligere råstofgrave: Der hvor kommunen kan gøre det uden
en plejeplan, kan der straks ryddes træer og buske.

-

Kommunen bør overveje om der i nogle af de tidligere grusgrave kan åbnes sandpletter som
levesteder for varmekrævende insekter og krybdyr m.m.

-

Arbejdet med en plejeplan for Regnemark Mose inklusive de store grusgravsskrænter
igangsættes så hurtigt som muligt, da tilgroningen allerede er udtalt.

Vandnatur
Vandløb
Kommunen har også en rolle som naturforvalter i og med, at kommunen er myndighed på store dele af
vandløbsloven7 og ansvarlig for vedligeholdelsen af offentlige vandløb. De større vandløb i kommunen er
også beskyttet af naturbeskyttelsesloven, og tilstanden må ikke ændres uden dispensation fra § 3 i loven.
Kommunen har stor indflydelse på de biologiske forhold i vandløbene via sin administrationspraksis for
tilladelser og håndhævelse af ulovlige indgreb i vandløbene. Og i meget høj grad via den praksis kommunen
anlægger og hævder for sin vedligeholdelsespraksis.
Naturforbedrende tiltag i vandløb har tendens til at medføre konflikt mellem kommunerne og de
repræsentanter for landbrugserhvervet, der hævder, at vandløbene udelukkende skal tjene som
afvandingskanaler. Det er dog mange steder i landet lykkedes at finde lokale løsninger, som alle parter
bliver tilfredse med.

7
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Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26/1-2017 om vandløb.

Køge Kommunes vandløbsmyndighed har opsamlet resultater fra flere undersøgelser af ørredforekomsten i
Køge Å-systemet. Ørred er en indikatorfisk for god tilstand i vandløbene, og hvis ørreden trives, så trives
mange andre organismer også. Antallet af gydninger af havørreder i Køge Å-systemet blev gennemført i
samarbejde mellem Køge Sportsfiskerforening og Fishing Zealand. Fishing Zealand har også vurderet
havørredbestanden i bl.a. Køge Bugt med opvækstområder i 2014 og en undersøgelse af udvandringen af
ørredsmolt fra Køge Å til Køge Bugt i 2016. Desuden er der data fra DTU Aquas fisketællinger 2007 og 2014
og NOVANA-overvågning af omkring 40 stationer i Køge Kommune.
Undersøgelserne viser, at der stedvist er en pæn gydetæthed, og at der er et stort potentiale for at skabe
flere strækninger med gydemuligheder i Køge Kommunes vandløb. Men ørrederne lider specielt i Køge Å,
under, at der mangler skjul og læ til ynglen.
Det er derfor oplagt at arbejde med at ændre kommunens vedligeholdelsespraksis, så problemerne
minimeres. Nogle ændringer i grødeskæringen vil ikke forringe vandafledningsevnen, som f.eks.
nedsættelse af hyppigheden af kontrol og opgravning af vandløbene.
Man kan også ændre grødeskæringen i de små vandløb, så det er kanterne i stedet for bunden, der slås.
Dette vil give uændret vandafledningsevne, fordi kantvegetationen i høj grad bremser vandet i de smalle
vandløb.
Endelig vil det være en stor biologisk gevinst, hvis den tidlige af de to årlige grødeskæringer i nogle
vandløbsstrækninger kan ophøre.
Større søer
Den nævnte smoltundersøgelse fra 2016 viste også, at der ikke var et egentligt indtræk af
brakvandsaborrer, gedder eller rimter i Køge Å. Disse fiskearter er ellers talrige i Køge Bugt. Det manglende
indtræk skyldes, at der ikke er egnede søer eller oversvømmede enge, hvor arterne kan yngle.
Fishing Zealand har arbejdet med projekter med ”gedde- og aborrebørnehaver” i søer og oversvømmede
enge. Køge Kommune kan lade sig inspirere af disse projekter. Det er imidlertid vigtigt at huske, at der altid
skal foretages en grundig vurdering af, om områder, der anvendes til ”fiskebørnehaver” rummer andre
naturværdier, der kan tage skade. For eksempel bør gode moser og kær ikke oversvømmes med
næringsrigt vandløbsvand. Ligesom der ikke bør skabes adgang for fisk til mindre søer med padder, da
mange fisk æder paddeyngel.
Mindre vandhuller
Et af de steder, hvor kommunen relativt hurtigt og billigt kan skabe god, ny natur, er ved at anlægge eller
oprense paddevandhuller. I modsætning de andre beskyttede naturtyper, vil de fleste nye søer inden for 23 år opnå et naturligt dyre- og planteliv.
Omvendt vil vandhullerne efter 10-15 år være vokset så meget til i kraftige planter som Tagrør og arter af
pil, at vandfladen næsten forsvinder. Derfor bør vandhullerne oprenses en gang imellem for at genskabe
deres værdi som leve- og ynglested for padder.
Grunden til, at kommunen bør fokusere på vandhullernes værdi for padder er, at padderne er en slags
indikator for god naturværdi i vandhullerne – og at padder er både fredede ifølge national lovgivning og
særligt beskyttelseskrævende ifølge EU-lovgivningen. Læs f.eks. om Springfrø på side 24-25.
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Ud fra præmissen om, at variation er godt, bør kommunen overveje at tillade, at enkelte nye søer, som
nævnt ovenfor, kan anlægges med hensyntagen til gedder og aborrer frem for padder. Det vil kræve en
fravigelse af standardvilkårene i landzonetilladelserne til de nye søer.
Havnatur
Ved workshoppen som indledte strategiarbejdet, fremkom forslag om, at strategien skulle indeholde mål
og handlinger, forbundet med kystmiljøet ved Køge:
-

Udlæg af havhaver
Marin habitatrestaurering: Stenrev udlægges og sandsugning stoppes.

Havhaver er en parallel til nyttehaver på land. Der kan man dyrke råvarer til eget brug.
De muslinger og tang, der dyrkes i haverne, kan medvirke til at optage en lille mængde kvælstof og fosfor
fra havet. Vi har dog vurderet, at havhaver ligger uden for rammerne af en naturstrategi.
På samme måde har vi vurderet, at anlæg af stenrev ligger uden for kommunens handlemuligheder, da
kommunen ikke er myndighed på de relevante lovbestemmelser for kystterritoriet. Det er staten, der har
myndighedskompetencen til at iværksætte stenrev som tiltag til forbedring af vandmiljøet.
Hvad angår sandsugning, tilhører råstoffer som sand på havbunden staten. Det er staten, der administrerer
reglerne for råstofudvinding på havet. Vi har vurderet, at spørgsmålet om stop for sugning af sand i Køge
Bugt ligger udover naturstrategiens rammer.

Vandnatur i strategien:
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-

Kommunen skal for at opfylde miljømålene i de offentlige vandløb i stigende grad udføre
vandløbsvedligeholdelsen, så den tilgodeser miljø og natur i de offentlige vandløb.

-

Kommunen beslutter at igangsætte et større vandløbsprojekt omkring Køge Å. Projektet skal
give bedre fysiske forhold i vandløbet og eventuelt mulighed for vandparkering og N-fjernelse.
Der skal sikres kommunal finansiering til den del af projektet, som ikke bliver statsligt
finansieret.

-

Kommunen kan løbende igangsætte mindre vandløbsrestaureringer.

-

Kommunen undersøger muligheden for at anlægge nye søer med forbindelse til vandløb, for at
give opvækstmuligheder for gedder og aborrer. Den slags søer findes kun i meget begrænset
omgang, da der af hensyn til padder, generelt stilles vilkår om, at der ikke må komme
vandløbsvand og dermed fisk til paddesøer.

-

Hvad angår mindre søer prioriteres disse fortsat til padder – og indsatsen for at skabe nye søer
og oprense ældre søer genoptages med økonomisk støtte fra kommunen.

-

Indsatsen for forbedret havmiljø, vurderer forfatteren, ikke er inden for rammerne af
naturstrategien.

Skovnatur
Naturmyndighed i skove
Kommunernes indsats som naturmyndighed har traditionelt været fokuseret på naturtyperne i det åbne
land og plejen af disse. Det skyldes formentlig, at arealanvendelsen i skove er reguleret af Skovloven, som
administreres af staten (p.t. Miljøstyrelsen). Men ifølge DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi rummer skovene den største artsrigdom, formentlig over halvdelen af de 30.000 danske arter – og også de
fleste truede arter.
Kommunen bør overveje sin rolle i at beskytte biodiversitet i skove, først og fremmest som myndighed på
beskyttede naturtyper i skove. Naturtyper der opfylder størrelseskriterierne i naturbeskyttelseslovens § 3
er kommunens myndighedsområde, også hvis de ligger i private skove. Miljøstyrelsen er myndighed på de
naturområder i skove, der ikke kan opfylde størrelseskriterierne i naturbeskyttelsesloven (småbiotoper). Se
uddrag af skovlovens § 28 om disse småbiotoper nedenfor.
§ 28. Søer, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev, der hører til
fredskov, og som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, fordi de er mindre end de deri fastsatte
størrelsesgrænser, må ikke dyrkes, afvandes, tilplantes eller på anden måde ændres.
Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder også vandløb, som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, fordi
de ikke er udpeget som beskyttede af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra
kommunalbestyrelsen. Forbuddet gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.

Der er krav om, at kommunerne skal offentliggøre et kort over vejledende udpegninger af § 3-beskyttede
naturtyper, og at udpegningerne skal revideres jævnligt. Der er ikke et tilsvarende krav til Miljøstyrelsen for
småbiotoperne. Dette må antages at svække myndighedens mulighed for at føre tilsyn med overholdelse af
beskyttelsen for småbiotoperne.
Det understreger, at kommunen også i fredsskove har en vigtig rolle i at opretholde variationen i naturtyper.
F.eks. ved at forhindre yderligere reduktion i antallet af små skovmoser ved grøftning eller tilplantning og
opdyrkning af historiske overdrev.
En hurtig gennemgang af Køge Kommunes §3-registreringer på Miljøportalen giver det indtryk, at der kortlagt
meget få beskyttede naturtyper i kommunens skove. Baggrunden herfor bør undersøges, og hvis det skyldes,
at kommunen tidligere ikke har haft fokus på dette område, bør der igangsættes et kortlægningsarbejde af
de beskyttede naturtyper i skov og deres artsindhold.
Kommunen kan på den måde medvirke til at passe på de steder, hvor der findes truede arter og skabe
forbedringer for flere og større bestande. F.eks. ved frivillig naturgenopretning i samarbejde med ejerne. Det
kan være ved, at den naturlige hydrologi genskabes, der fældes uønskede arter af træer og busk eller skabes
lysninger og øgede mængden af dødt ved. Endelig bør mulighederne undersøges for at sætte græssende dyr
på skovenge.
Nogle af de arter, der er knyttet til våde skovområder er padder som f.eks. springfrø og andre brune frøer.
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Man kan danne sig et overblik over naturindholdet i skove (også privatejede) via den miljøgis-ordning,
staten har stillet til rådighed for kommunernes arbejde med udpegning af Grønt Danmarkskort. Se uddrag
nedenfor i figur 12.

Figur 12. Udklip fra det nationale biodiversitetskort.

Det fremgår af det nationale biodiversitetskort, at den største lokale artsdiversitet findes i de store skove i
Køge Kommunes centrale-sydlige del (Åshøj Overdrev, Lellinge Frihed), Vallø Storskov og Regnemark Mose.
Dagsommerfugle som indikator for naturværdien i skove.
Dagsommerfugle er en god indikator for hvordan naturen har det, både i det åbne land og i skove.
Artsgruppen har desværre været i rivende tilbagegang.
Flere arter af dagsommerfugle er i dag så kritisk truede, at de risikerer at uddø indenfor en kort årrække, hvis
der ikke ydes en målrettet forvaltningsindsats for at redde deres levesteder. Det er først og fremmest de
sommerfuglearter, der er knyttet til skovene, der har lidt de største tab. Ud af de 12 arter af dagsommerfugle,
som vi har mistet, var de 10 knyttet til skovhabitater.
Derfor er der god grund til at Køge Kommune fokuserer på de sjældne (forsvindende) arter af
dagsommerfugle, som har været kendt fra kommunen skove. F.eks. Åshøje Overdrev, Lellinge Frihed,
Gunderup Kohave og Vallø Storskov. Og at kommunen forsøger at vende udviklingen og gennemføre
målrettet naturpleje. Det kan kun foregå af frivillig vej i dialog med skovejerne.
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Køge Kommune har i 2007 fået lavet en rapport over, hvilke sjældne sommerfuglearter, der på det tidspunkt
fandtes på kommunens skovenge. Skovenge er i denne sammenhæng lysåbne partier i skoven, hvor der gror
blomsterplanter. Det kan være egentlige enge og moser – eller f.eks. slåede vejrabatter langs skovveje.
Rødlig perlemorssommerfugl, som på landsplan er en akut truet art, blev ikke genfundet i Køge Kommune i
2007. Der blev fundet tre bestande af ”søsterarten” brunlig perlemorssommerfugl og 2 bestande af engperlemorssommerfugl. Den akut truede art skovperlemorssommerfugl blev ikke set i 2007, mens kejserkåbe
blev set i mange ældre skove i kommunen. Nedenfor ses uddrag af rapporten: ”Overvågning af
dagsommerfugle på udvalgte skovenge i Køge Kommune, 2007, AGLAJA”.

Figur 13. Arter observeret ved kommunens eftersøgning i 2007.

Ejer af ny og gammel skov
Køge Kommune er ejer af en række mindre skovområder. Natursupport har ikke i forbindelse med strategien
haft oplysninger om, hvor mange områder, hvor de ligger og hvilken naturværdi de repræsenterer.
Vi foreslår, at kommunen kortlægger sine småskove med det formål at sikre en ekstensiv og naturvenlig drift.
Og om muligt forbedre naturværdien ved f.eks. at etablere småvandhuller og lukke grøfter og dræn. Man
kan evt. indplante træer, der kan forbedre biodiversiteten. Det kan være arter, der kan blive meget gamle og
dermed give levesteder til andre arter, eller arter, der er værter for særlige insektarter. Der skal være tale
om hjemmehørende arter, og gerne arter, der er typiske for lokalområdet.
Der kan tages udgangspunkt i Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside: www.plantevalg.dk.
Køge Kommune er opdelt i to forskellige beplantningszoner: Et kystnært bånd og resten af kommunen.
Her kan man søge anbefalinger til plantevalg ved hhv. skov, læplantninger, park og allé. Det fremgår, hvilke
træarter der er naturligt hjemmehørende i Danmark.
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Erstatningsskov
Ved workshoppen forud for naturstrategien, gjorde flere deltagere opmærksom på, at kommunen hidtil ikke
har sikret, at erstatningsskov bliver i kommunen, når der fældes skov ved anlægsprojekter. Det gælder både
statslige og regionale infrastrukturprojekter og kommunens egne anlægsprojekter.
Baggrunden er, at når en ansøger opnår dispensation fra Miljøstyrelsen til at fælde fredskov ifølge
Skovloven8, skal ansøger anlægge dobbelt så stort et areal med fredskov. Udgangspunktet er, at
erstatningsskoven skal etableres i nærheden af den nedlagte skov, og at bynær skov skal erstattes af bynær
skov.
Der er dog en undtagelse, hvis ikke ansøger har mulighed for at finde et areal til erstatningsskov. Ansøger
kan i så fald betale for anlæg af skov på Naturstyrelsens arealer andre steder i landet.
Spørgsmålet har været aktuelt flere gange de seneste år, f.eks. ved udvidelse af Køge-Ringsted banen gennem
Køge Kommune, ved anlæg af Sjællands Universitetshospital Køge og udvidelse af Køge Bugt motorvejen.
Kommunen har i hvert enkelt tilfælde skulle beslutte, om den ville og kunne finde arealer til anlæg af
erstatningsskov, da der ikke er udlagt kommunale arealer til formålet.
Et aktuelt eksempel, som blev fremhævet ved workshoppen, er Køge Kommunes anlæg af busrute på
Kirkevej, Ølsemagle, hvilket medfører fældning af 1.800 træer. Det blev foreslået, at kommunen anlægger
erstatningsskov (anslået til 3.600 træer) på kommunale arealer på Kapelvej.
Da anlæg af erstatningsskov har både et naturmæssigt aspekt (på lang sigt) og et rekreativt aspekt, har vi
valgt at medtage emnet i naturstrategien. Vi foreslår, at kommunen vedtager en politik om, at
erstatningsskov beholdes i kommunen – og at kommunen finder arealer, der kan udlægges til formålet.
De store gamle træer
De fleste og de største fredninger i Køge Kommune er landskabsfredninger. For eksempel fredningerne af
godslandskaberne omkring Vallø Gods og Gammel Køgegaard. Dertil en række kirkefredninger, der skal
bevare indsynet til kirker. Kommunen er tilsynsmyndighed på fredningerne.
Selv om der er tale om landskabsfredninger, nævner flere af de gamle fredninger store, gamle træer, som
skal bevares.
Fredningerne kunne danne udgangspunktet for, at Køge Kommune kortlagde fredede ”veterantræer”,
hvilket vil sige meget gamle træer, og i det hele taget træer med betydning for biodiversiteten, fordi de
rummer hulheder og døde partier, hvor der kan bo flagermus og hulrugende fugle.
En kortlægning af træerne vil samtidigt give mulighed for at føre tilsyn med fredningsbestemmelserne, i de
tilfælde, hvor det er relevant for at sikre, at træerne bevares. Det er ikke sket indtil nu.
Det vil være oplagt samtidigt at eftersøge flagermus i de gamle træer.
Udover de træer, der er fredede af en fredningskendelse, er der også flere af kommunens lokalplaner, der
indeholder bestemmelser om, at bevaringsværdige træer ikke må fældes. Vi mener, at de fredede træer
bør prioriteres højest, hvis ikke begge dele kan gennemgås inden for den første naturstrategiperiode.
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Bek.nr. 122 af 26/01/2017 af lov om skove

Vi har ikke gennemgået kommunens lokalplaner for at finde henvisninger til bevaringsværdige træer. Vi har
gennemgået fredningskendelserne og fundet relevante henvisninger til gamle træer:
Fredningen af Vallø Gods fra 17.4.1961, § 3:
c. Allétræer
”Langs de vejstrækninger, der er vist med særlig signatur på fredningskortet, skal der opretholdes en allébeplantning. Foretages der fældning på
længere strækninger, skal der således
snarest foretages genplantning.
Glatføreforanstaltninger må kun udføres
med midler, som ikke kan skade
allétræerne”. Der er tale om meget gamle
allétræer, hvoraf en del lindetræer, med
hulheder og døde partier. De er derfor
potentielt yngle- og overvintringssteder
for huleboende flagermus, som f.eks.
dværgflagermus. Alléerne er derfor et
oplagt udgangspunkt for kommunens
eftersøgning af flagermus.

Figur 14. Dobbeltstiplede vejstrækninger angiver
allétræer i fredningens § 3.

Fredningen af Vittenbjerg Ås, 28. juni 1974
”Forefindende løvskov og kratskov skal bevares som sådant, hvad der dog ikke må hindre en
hensigtsmæssig udtynding og pleje, der foretages af lodsejeren efter anvisning af fredningsplanudvalget.
Selvsået opvækst af vedplanter uden for skov og hegn skal fjernes af ejerne”.
Det er ikke vist på kort, hvilken skov der er tale om.
Fredningen af Gammel Køgegaard, 25. juni 1965
Fredningskendelsen indeholder ikke en beskrivelse af særligt bevaringsværdige træer. Den siger følgende:
”De bestående skove skal opretholdes som sådanne, hvorhos der (~ed den forstlige behandling udover
driftsøkonomiske hensyn også skal tages hensyn til skovens skønhedsværdi, Det nuværende forhold mellem
løvskov og nåletræsskov skal i det væsentlige opretholdes. Uden for skovene, parken og de til boligerne
hørende haver, må beplantning, der kan hindre udsigten over landskabet, ikke finde sted. Stiftelsen påtager
sig vedligeholdelse og om fornødent retablering som hidtil af de bestående alleer inden for det fredede
areal.
Der findes dog især nogle meget store og gamle egetræer spredt på arealet, enkelte bevarede såkaldte
”flådeege” og gammel bøgeskov.
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Fredningen af Stenkelstrup, 20-08-1954, 26-05-1930 (nu Skovbo Golfbane).
Uddrag af fredningskendelsen fra 1930: ”Følgende paa Ejendommen værende Træer og Trægrupper skal
fredes: 1) Den ved Gaardens sydlige Skel staaende Eg, , 2) En Gruppe bestaaende af 6 bredkronede Ege paa
den lille Holm i Åengen 3) En Vest for denne paa Skrænten mod Engen staaende Gruppe paa 2 og en anden
paa 8 gamle Ege, 4) Den paa Brinken ned mod Aaen staaende Bræmme, bestaaende af l Eg og 8 Bøge med
rig Undervækst af Hassel, Hyld, Tjørn, Roser og andre Buske, 5) En Gruppe bestaaende af 19 gamle Bøge og
l Eg paa den tidligere Søbred Syd for Gaarden”.
Supplerende fredning fra 1952/1954:
”Efter at 5 af de i den af mig den 11/2 1930 underskrevne fredningsdeklaration under post 5. omhandlede
20 fritstående bøge og egetræer på grund af sygdom i træerne er udgået af fredningen, samtykker jeg
herved i, at denne fredning af træerne på den tidligere søbred syd for gården Stenkelstrup, matr.nr. l-a og lb af Stenkelstrup, Ejby sogn, udvides til tillige at omfatte trægrupperne nordøst herfor, således at den
samlede fredning i henhold til fornævnte deklarations post 5. herefter ialt omfatter 33 fuldvoksne ege- og
bøgetræer under samme betingelser som i deklarationen bestemt. Det bemærkes, at post 3. nu kun
omfatter 2 + 7 ege”.
Fredningen af Regnemark Mose (Overfredningsnævnets kendelse af 29.12.1987).
”De nuværende skovarealer kan fortsat drives forstmæssigt. De 12 gamle egetræer og det gamle bøgetræ
på matr.nr. l c og 22 Kimmerslev By, Kimmerslev, der er særligt vist på fredningskortet, skal dog bevares til
død”.

Kulturarven
Fredede fortidsminder
I figur 15 på næste side ses beliggenheden af fredede fortidsminder i Køge Kommune. Kommunen skal pleje
fortidsminder på kommunale arealer og kan pleje private fortidsminder. Det sidste fremgår af
bekendtgørelsen om pleje af fortidsminder.
Kommunerne vælger at pleje gravhøje, både for at synliggøre dem som kulturminder, men også fordi
højene er små oaser for sjældne planter og dermed også insektliv. Den bedste beskyttelse af det specielle
plante- og dyreliv er af friholde højene for opvækst af krat og træer.
Enhver der ejer en gravhøj, må gerne selv pleje sin høj, men det sker ikke så tit.
Plejen vil typisk bestå i en førstegangspleje af meget tilgroede høj. Der fældes de fleste af træerne og
buskene, med undtagelse af nogle få bevaringsværdige eksemplarer. Det er nødvendigt at følge op med
efterpleje de næste år, fordi der kommer en kraftig opvækst af brombær og brændenælder.
Efter naturbeskyttelseslovens § 16 må der ikke ske ændringer inden for 100 meter omkring synlige
fortidsminder uden tilladelse. Kommunen administrerer reglen og kan i særlige tilfælde give dispensation.
Vi har vurderet, at administrationen af fortidsmindebeskyttelseslinjen ikke er relevant i naturstratien.
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Figur 15. Beliggenhed af fredede fortidsminder i Køge Kommune

Beskyttede sten- og jorddiger
Mens Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed på de fleste af Museumslovens bestemmelser, er kommunen
det for så vidt angår dispensationer til nedlæggelse af eller gennembrud af beskyttede sten- og jorddiger jf.
museumslovens § 29a. Da Slots- og Kulturstyrelsen er tilsynsmyndighed på de samme bestemmelser, bør
sagsbehandlingen af overtrædelsessager foregår i tæt dialog mellem de to myndigheder.
Kommunens sagsbehandling har hidtil foregået på grundlag af ældre kort, og hvert enkelt digestrækning er
blevet vurderes i tilfælde af ansøgning om dispensation til digegennembrud eller – nedlæggelse.
Da kortgrundlaget i de fleste kommuner ikke er blevet opdateret, har Kulturministeriet besluttet at
medfinansiere nye kortlægninger af de beskyttede diger de kommende år med 50% af udgifterne. Resten
skal afholdes af kommunerne.
Køge Kommunes Klima- og Planudvalg har i juni 2018 besluttet, at kortlægningen af digernes
kulturhistoriske, biologiske og landskabelige værdi kan prioriteres fra 2019, hvis der ved de kommende
budgetforhandlinger afsættes midler til realisering af en naturstrategi.
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Kulturarven i strategien:
-

Der bør afsættes midler til en ny kortlægning af de beskyttede sten- og jorddiger for at forbedre
sagsbehandlingen på dispensationer

-

Udvalgte værdifulde digestrækninger bør plejes i dialog med ejere og specialister på det specielle
dyre- og planteliv på digerne.

-

Naturplejen af de kommunale gravhøje må opprioriteres og systematiseres, fordi det er en skalopgave. Plejen genoptages på de gravhøje, der tidligere har været plejet.

-

Der igangsættes forskellige informationsaktiviteter, f.eks. skilte og ture, i samarbejde med. de
lokale museer, foreninger m.m.

Adgang til naturen
Adgang i det åbne land – myndighed og synlighed
Kommunen har flere muligheder og ”kasketter” i arbejdet med friluftsliv og rekreative faciliteter.
Kommunen er først og fremmest myndighed på de bestemmelser i naturbeskyttelseslovens kapitel 4, der
skal sikre, at folk kan bevæge sig rundt i det åbne land, uden for dyrkede landbrugsarealer og private haver.
Man kan groft sagt sige, at offentligheden må færdes til fods på strande og på udyrkede arealer. I skove og
på veje og stier i det åbne land må de færdes både til fods og på cykel.
Veje og stier der fører til natur eller lignende må ikke nedlægges uden kommunens accept. Sådan har det
været siden 2004.
Der er en del undtagelser fra bestemmelserne, og særlige bestemmelser om hunde og ridning. De vil ikke
blive gennemgået her.
Adgangen til naturen er ligesom de beskyttede naturtyper under pres: De dyrkede marker bliver
sammenlagt i stadigt større enheder. I den proces nedlægges mange markveje og stier. Det kan også være
ejernes ønske om at værne om privatlivets fred, der medfører at de lukker af for offentlighedens adgang.
Det var baggrunden for, at man i 2004 indførte bestemmelsen i naturbeskyttelsesloven om, at markveje og
stier ikke måtte nedlægges uden forudgående anmeldelse til kommunen.
I mange tilfælde bliver nedlæggelserne dog ikke anmeldt, og kommunen opdager dem ikke. Hvis
kommunen bliver opmærksom på, at en markvej/-sti der har betydning for offentlighedens adgang til et
naturområde, er nedlagt, skal den kræve markvejen genetableret. Hvilket ofte fører til langvarige og
besværlige sager.
Markveje og -stier har også en biologisk funktion som småbiotoper: De kan være de sidste uopdyrkede
arealer i store markflader. Som sådan fungerer de både som levested for vilde dyr og planter, og som
spredningsmulighed mellem vandløb, skove og andre naturtyper. Derfor har nedlæggelse af markveje og
stier også en negativ effekt på naturindholdet i agerlandet.
Alt det er baggrunden for, at vi foreslår et tema omkring mere synlighed og benyttelse af allerede
eksisterende veje og stier i et åbne land. Det giver mening at sørge for, at de eksisterende adgangsveje, som
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måske er ved at gå i ”glemmebogen”, bliver benyttet igen og forbliver åbne for offentligheden. Frem for at
bruge ressourcer på at skabe nye stianlæg. Det sidste kan kommunen særligt overveje i en senere fase, hvor
det har vist sig hensigtsmæssigt for eksempel at forbinde nogle eksisterende stistrækninger. Eller skabe mere
”robuste” stistrækninger, der er egnede for kørestolsbrugere.
I processen med at skabe kendskab til eksisterende markveje og -stier bør kommunen overveje, om der i en
senere fase kan beskrives og afmærkes en ridesti, hvor ridende lovligt kan færdes i landskabet. Mange
adgangsveje for ridende er også blevet lukket de senere år – lovligt eller ulovligt.
Da det afgørende er at have det lokale kendskab til stier, rundture og oplevelsesmuligheder, foreslår vi, at
der skabes et projekt med høj grad af inddragelse af borgere og friluftsorganisationer. Kommunens rolle er
at facilitere og udgive informationsmateriale – udover som myndighed at sørge for, at eventuelle nedlagte
adgangsveje åbnes igen.
Et andet vigtigt fokus er at indtænke adgangen for gangbesværede og kørestolsbrugere i processen. Der skal
skabes en dialog med repræsentanter for disse borgergrupper, om hvordan deres behov tilgodeses. Andre
forvaltninger i kommunen kan sandsynligvis bidrage med kontakter til sådanne brugergrupper.
Kommunens som planlægger af rekreative områder
Køge Kommune har et kraftigt voksende befolkningstal. Der flytter især mange nye borgere ind i de nye
boligområder i og omkring Køge og Borup. Dermed vokser behovet også for, at de borgere, der ikke selv ejer
landejendomme eller skov, kan komme ud i naturen.
Køge Kommune har de senere år anlagt store rekreative strandanlæg ved Køge Sønderstrand og
Nordstranden.
En søgning på kommunens hjemmeside efter ”Naturoplevelser” giver følgende oplysninger:
”Stier, ruter og lejrpladser”
- Køge Å-stien (anlagt af det tidligere Roskilde Amt)
- Bronzestien (stirute på eksisterende offentlig og privatejede veje og stier)
- Margrethestien (gammel kirkesti, som er blevet genoprettet i et samarbejde mellem flere parter)
- Kimmerslev Sø (kommunen lejer arealerne. Hjertesti rundt om søen, badestation og diverse broer)
- Tangmoseskoven (hjertesti og find-vej-i orienteringsrute)
- Cykelrute 85 – kort over regional cykelrute gennem kommunen.
- Naturlejrplads Spanager (anlagt at det tidligere Roskilde Amt).
- Naturlejrplads ved Ejby Mose (der er ikke flere oplysninger om området eller pladsen).
Der er sandsynligvis andre rekreative anlæg og tilbud, som ikke fremgår af kommunens hjemmeside.
Vi har dog ikke kunnet finde direkte henvisninger til naturoplevelser eller adgang til natur i kommunens
sundhedspolitik eller den gældende sundhedspolitiske handlingsplan for 2016-2019.
Samlet set vurderer vi, at området er underprioriteret i forhold til det befolkningsgrundlag, der er i
kommunen. Kommunen kan via en mere aktiv indsats skabe nye grønne områder, som har både et rekreativt,
sundhedsfremmende og et naturforbedrende sigte. Hvis de anlægges på tidligere landbrugsarealer, der
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tages ud af drift, kan det desuden medvirke til beskyttelse af grundvand og overfladevand mod gødning og
pesticider.
I Køge Kommuneplan 2017 (som forventes vedtaget i september 2018), er der som de statslige regler
foreskriver, udlagt arealer til rekreative formål. Det betyder dog ikke, at arealerne vil blive anvendt til
rekreative formål. Og kommunens arealer udgør formentlig kun en lille del af arealudlægget. Ifølge den
statslige vejledning om kommuneplanlægning dækker det over følgende:
”Beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder Ved
arealer til fritidsformål forstås – udover sommerhusområder, som er særligt nævnt i nr. 1 – fx områder til
feriehoteller, feriecentre, campingpladser, lystbådehavne, golfbaner, forlystelsesanlæg, idrætsanlæg,
regionale friluftsområder, rekreative stier samt arealer til kolonihaver og fritidshaver. Begrebet dækker også
kommunale fritidsanlæg som fx parker og grønne områder.”.

Figur 16. Uddrag af Køge Kommuneplan 2018. Rekreative anlæg.
.

Adgang til naturen i strategien:
-

Kommunen har en vigtig rolle i at sikre de adgangsmuligheder til naturen, som er lovfæstede i
naturbeskyttelsesloven. Dvs. retten til at færdes i skov, på strand, på udyrkede arealer og ad veje og
stier i det åbne land. Disse eksisterende muligheder skal først og fremmest sikre.

-

For at synliggøre mulighederne kan kommunen arbejde på en ny måde ved sammen med personer
med lokalkendskab at synliggøre adgangsveje og naturoplevelser. Det kan f.eks. være ved
kampagner, udgivelse af informationsmateriale og lignende.

-

Vi foreslår, at kommunen opprioriterer sin planlægning af natur og rekreative oplevelser på
kommunale arealer. Det har vi set mere på i næste afsnit.
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Kommunes arealer i spil
Kommunen er selv en stor jordejer og har derfor mulighed for at gøre en forskel for naturindholdet på sine
arealer. Natursupport har ikke i arbejdet med naturstrategien haft adgang til registre over, hvilke arealer
Køge Kommune ejer. Vi har derfor kun skitseret forslag ud fra vores generelle kendskab til kommunen.
Kommunen ejer og drifter veje, pladser, parker, småskove, ubebyggede grunde og landbrugsarealer. Nogle
af kommunens arealer driftes af andre, f.eks. landbrugsjord og kolonihaver, som man kan læse mere om
nedenfor.
Kommunen har mulighed for at opprioritere borgernes adgang til naturoplevelser ved at stille kommunale
arealer til rådighed; Arealer hvor der kan anlægges ny natur i form at skov, vandhuller, våde enge og
insektstriber – samtidigt med, at borgerne får adgang til stier, shelters, bålpladser, fiskebroer eller andet.
Idéer til områdernes anvendelse kan fås ved at inddrage borgere fra lokalområde og foreninger.
Kommunal landbrugsjord
Kommunen er via strategiske jordopkøb til fremtidige udviklingsprojekter ejer af en del landbrugsjord.
Jorden bortforpagtes via udbud. En betingelse i forpagtningskontrakterne er overholdelse af:
”Aftale om fortsat afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer af 29. marts 2007”.
Det betyder, at det er forbudt at anvende kemiske plantebeskyttelsesmidler til beskyttelse, bekæmpelse og
regulering af plantevækst på det forpagtede areal, bortset fra gødning og mikronæringsstoffer samt midler
til bekæmpelse eller afværgning af hvirveldyr. Forbuddet omfatter ikke plantebeskyttelsesmidler, der
anvendes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om økologisk jordbrugsproduktion.
Det er skrevet ind i aftalerne, at bekæmpelsen af Kæmpebjørneklo skal foregå uden brug af pesticider
(uanset at denne er undtaget fra aftalen fra 2007).
Det har en stor betydning for biodiversiteten på et landbrugsareal, om der anvendes kemisk bekæmpelse
eller ej. ”Ukrudtsplanter”, der ikke sprøjtes væk, vil både i blomster- og frøstadiet give føde til insekter og
fugle. Sprøjtning med insekticider vil omvendt ramme både skadevoldende insekter og alle andre insekter i
området. Det reducerer i sig selv biodiversiteten. Samtidig bliver der mindre føde til de insektædende dyr,
længere oppe i fødekæden.
Derfor bør kommunen effektivt følge op på, om kravet i forpagtningsaftalerne overholdes. Tilsyn på
markerne kan give et fingerpeg, om der er anvendt ukrudtsmidler: En helt ren mark er sandsynligvis
sprøjtet. Men tilsyn kan suppleres med indhentelse og kontrol af sprøjtejournaler.
Ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside skal alle professionelle brugere af sprøjtemidler føre sprøjtejournal, der
skal opbevares i tre år. Sprøjtejournalen er specifik for de enkelte marker, med marknummer, hvilket gør
det muligt at kontrollere om arealet har været sprøjtet.
Sprøjtefri kommunale kolonihaver?
I 2007 fornyede stat, regioner og kommuner en aftale fra 1998 om at udfase sprøjtemidler på offentlige
arealer. I perioden fra 1995 til 2016 er er forbruget faldet med 91 procent. Uddrag af aftalen fra 2007 er
indsat nedenfor.
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I Køge Kommune er der 5 kolonihaveforeninger og 2 nyttehaveforeninger, der ligger på jord, som de lejer af
kommunen. Det fremgår ikke af offentligt tilgængelige oplysninger, at haverne skulle være omfattet af
aftalen om ikke at bruge sprøjtemidler.
Haver giver som tidligere nævnt gode betingelser for en række insekter og fugle, hvis de drives uden brug af
gift. Formentlig vil små pattedyr som pindsvin også kunne tage skade af, at der bruges gift mod insekter og
snegle. For at forbedre biodiversiteten i haverne vil det derfor være oplagt at lade dem være omfattet af et
forbud mod at bruge gift generelt (mod ukrudt, svampe, snegle, insekter m.m.).
Forbuddet skal følges op af en informationsindsats fra kommunen, og har i det hele taget et vigtigt
pædagogisk sigte.
Kommunen bør overveje hvor lang indfasningsperioden skal være, og hvordan kommunen vil følge op på
forbuddet.

Uddrag af:
Aftale om fortsat afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer
Miljøministeren, Danske Regioner og KL indgår herved aftale om fortsat afvikling af brugen af
plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer.
Formål og område
4. Det er aftalens formål fortsat at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer og
derved begrænse risikoen for grundvandsforurening og beskytte natur og menneskers sundhed.
5. Parterne forpligter sig til aktivt at virke for aftalens gennemførelse.
6. Aftalen omfatter plantebeskyttelsesmidler, som defineret i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler1
§ 2, stk. 1, bortset fra midler til bekæmpelse eller afværgning af hvirveldyr. Aftalen omfatter desuden
ikke plantebeskyttelsesmidler, der anvendes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende
regler om økologisk jordbrugsproduktion.
7. Aftalen vedrører arealer der ejes, vedligeholdes eller drives af kommuner, regioner eller staten.
8. For golfbaner beliggende på offentlige arealer har den offentlige myndighed mulighed for at lade
brugen af plantebeskyttelsesmidler være reguleret af Golfaftalen1.

Nye naturoplevelser på kommunal jord?
Vi har valgt tre eksempler på arealer, som kommunen kunne overveje at sætte i spil til natur og rekreative
tilbud. Vi vil understrege, at de kun er eksempler, og at vi ikke har kendskab til, om kommunen allerede har
planer for områdernes anvendelse. Det bør også spille ind hvordan de rekreative tilbud fordeles over hele
kommunen, så flest mulige borgere har adgang til naturoplevelser i deres lokalområde. Og så
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borgergrupper forskellige steder i kommunen kan få mulighed for at påvirke processen med planlægning af,
natur- og friluftstilbud.
Ex. 1. Kommunale arealer ved grusgravssøen St. Salby, matr.nr. 14g, Ejby By, Ejby

Figur 17. Kommunalt areal ved Vittenbjerg Ås, St. Salby grusgrav.

Det kommunalt ejede areal på Salbyvej 205 B er godt 7 ha, inkl. søen, og ligger lige op ad den fredede
Vittenbjerg Ås. Søen er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Det meste af arealet er registreret som
forurenet på vidensniveau V1 og V2, da der har været en losseplads. Dette skal naturligvis indgå i
overvejelserne af, hvad området kan bruges til.
Kommunen har forsøgt at lukke for adgang, men det er tydeligt at hegnet forceres, og der er færdselsbaner
på arealet. Måske lystfiskere. (Set af Birte Hvarregaard, juli 2018).
Der er sti til området via Vittenbjerg ås og ad markvej nordfra (Salbyvej).
-

Hvilke faciliteter og færdselsmuligheder vil være mulige på trods af jordforurening?
Kan der etableres græsning som led i bekæmpelse af Kæmpebjørneklo? Hvordan kan det
kombineres med adgang?

Ex. 2. Kommunale arealer i Ejby Mose, flere matrikler
Som nævnt i afsnittet om Ejby Mose, ejer Køge Kommune flere parceller i Ejby Mose, og har muligvis
adgang til at overtage HOFOR’s arealer.
Der er mange andre lodsejere i mosen, men en plan for naturpleje og rekreativ anvendelse af mosen kan
tage udgangspunkt i de arealer, kommunen ejer, som en start. Andre interesserede lodsejere kan derefter
inddrages, ligesom forskellige borgergrupper og foreninger, der vil bidrage til områdets udvikling.
Se kommunalt ejede arealer på figur 4 side 17. Figur 18 nedenfor giver et samlet overblik over beskyttede
naturtyper i og omkring mosen, og et billede af, hvor bynært området er.
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Figur 18. Ejby Mose med matrikelgrænser og beskyttede naturtyper (skraverede områder).

-

Hvilke rekreative faciliteter kan man etablere i områder, der ikke er §3-beskyttet?
Hvordan får man etableret store sammenhængende græsningsfolde for de naturtyper, der er §3beskyttede?
Hvordan får man lavet bedre muligheder for at gå en rundtur i mosen?
Og hvordan bliver alt dette påvirket af den stigende vandstand på grund af ophørt vandindvinding?

Ex. 3. Kommunalt areal ved Tangmosevej 104C, matr.nr. 3d og 7bi Ølby By, Højelse
Tangmosevej 104C er et kystnært areal på ca. 11 ha. Det kan ikke bebygges da det er pålagt
strandbeskyttelseslinje jf. naturbeskyttelseslovens § 15. En stor del af arealet er desuden beskyttet
strandeng jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
Det ligger i tilknytning til Natura 2000-områder, og kunne ved en velplanlagt naturplejeindsats være med til
at udvide naturtyperne i Natura 2000-områdets naturtyper og skabe en ”buffer” omkring Natura 2000området.
Det ville være oplagt at bruge området til stier og aktiviteter knyttet hertil, og som et ekstra rekreativt
tilbud i tilknytning til Nordstranden. Men med absolut hovedvægt på bevarelse og pleje af naturværdierne.
Og bevarelse af vild natur og krat med en klar modvægt til de meget naturfattige plæner og volde omkring
Nordstranden.
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Hvis der laves en plan for områdets anvendelse, bør det ske ved inddragelse af forskellige foreninger for at
tilgodese de naturmæssige værdier.
Ulempen ved at satse på endnu et rekreativt tilbud her, hvor der i forvejen er badestrand, stier og
motionstilbud i Tangmoseskoven er, at andre dele af kommunen ikke vil få samme muligheder.

Figur 19. Rød prik angiver matr.nr. 3d og 7bi ligger nord herfor. Hele arealer ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Den lyseblå
skravering er beskyttet strandeng.

-

Køge Kommune skal udføre naturpleje på §3-beskyttet strandeng. Hvordan skal det ske på matr.nr.
7di?
Hvilke andre naturværdier kan udvikles på arealerne?
Kan man med respekt for naturværdierne åbne arealerne op for ekstensiv rekreativ anvendelse+

Udover de 3 nævnte eksempler, vil vi i naturstrategien også kort komme ind på, at kommunen kan se på
om det er muligt, og hvilke muligheder, det ville give at overtage arealerne omkring Badesøen Dyndet, som
i dag ejes af Svenstrup Gods. Kommunen drifter i forvejen de faciliteter, der er knyttet til badestationen og
foretager bjørneklobekæmpelse.
Det tidligere Roskilde Amt gjorde en stor indsats for at hegne og afgræsse grusgravsområderne omkring
badesøen. Der er i dag ingen græsning, og overdrevsarealerne er groet voldsomt til i træer, især de seneste
10 år.
Arealerne er fredede med restriktioner på opførelse af bygninger, skure og lignende. Det er dog ikke
udelukket, at der kunne opnås dispensation fra fredningsnævnet til enkelte små, diskrete shelters,
bålhytter eller lignende.
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En samlet rekreativ plan for området vil dog givetvis ikke få stor opbakning fra de lokale beboere i
sommerhusområder og lignende i mosen.

Kommunens arealer i strategien:
-

Vi foreslår, at kommunen går forrest i indsatsen for at øge biodiversiteten på egne arealer. Det kan
både ses på arealer, som kommunen drifter og på arealer, som andre forpagter/lejer af kommunen,
men hvor kommunen har et ansvar som ejer.

-

Et indsatsområde kunne være at undersøge, om der fortsat bruges kemiske bekæmpelsesmidler på
kommunale arealer og sikre, at det i så fald ophører. Begrundelsen er i denne sammenhæng, at
ophør med sprøjtning vil medføre større biodiversitet (groft sagt).

-

Vi har ikke baggrundsviden nok til at vurdere, hvilke kommunale arealer, der kan bruges til ny natur
og rekreative tilbud. Vi kan kun skitsere nogle eksempler. Udvælgelsen af et konkret areal kræver et
større forarbejde, end vi har haft mulighed for at udføre.

Dyrkning af truede arter
Der er under den indledende workshop fremkommet flere forslag om at inddrage haveejere, naturskoler
o.a. i at så og dyrke de plantearter, især blomsterplanter, der forsvinder fra deres oprindelige voksesteder.
Vi har foreslået temaet omkring dyrkning af insektplanter m.m. i strategien under målet ”Naturen ind i
byen”. Men efter vores vurdering er udsåning af planter ikke et effektivt middel til at løse problemet med
faldende biodiversitet og forringelse af beskyttede naturtyper.
Problemerne ved dyrkning af vilde planter er blandt andet blevet behandlet af det nu nedlagte Naturråd9.
Nogle af hovedbudskaberne gengives i tabellen nedenfor.
Udsåning af såkaldte ”engblandinger” eller andre ”vildtfrøblandinger” indeholder ofte ”havearter” eller frø
fra udenlandske populationer af vilde planter. De kan derfor ikke udsås eller udplantes i naturen - eller
erstatte de oprindelige vilde arter.
Vi vurderer det er urealistisk at der kan indsamles og dyrkes frø fra lokale populationer af truede arter, da
der ofte vil være ganske få individer, og indsamling af frøene yderligere vil forringe arternes muligheder for
at sprede sig naturligt.
Konklusionen er, at dyrkning af blomsterplanter/vilde planter i haver, på markhjørner og byjord kan have
en positiv effekt på biodiversiteten hvad angår især de insekter, der søger føde på blomsterplanterne. Men

9

www.naturraadet.dk, en rådgivende og uafhængig institution nedsat af Miljø- og Energiministeren i 1998 og nedlagt i 2002 af Miljøminister
Hans Chr. Smidt. Hovedbudskaberne er gengivet fra artiklen: FLORAFORFALSKNING – INTRODUKTION AF PLANTER / GITTE CALOV (udateret)
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at det ikke er et anbefalelsesværdigt middel til at øge biodiversiteten i naturen. Her vil forbedring af de
naturlige levesteder være det primære mål.

Hovedbudskaber
Gengivet fra: FLORAFORFALSKNING – INTRODUKTION AF PLANTER / GITTE CALOV (udateret)

• Den danske flora består i vid udstrækning af arter som er blevet introduceret og spredt ved
menneskers hjælp. Mange nye arter og varieteter er indført som afgrøder eller prydplanter. I de senere
år er spredningen af ikke-hjemmehørende arter og gener foregået med større hastighed, bl.a. fordi det
er populært at så blomsterenge og andre naturlignende bevoksninger mange forskellige steder, både i
byer og i det åbne land.
• Det kan være problematisk at flytte rundt på vilde planter. Kunstigt etablerede bevoksninger er per
definition u-autentiske, og naturlige artssammensætninger, vækstvilkår og samspil er umulige at
efterligne. Et særligt problem er at frøformering ændrer de anvendte arters genetiske egenskaber.
Derfor adskiller kunstigt etablerede bevoksninger sig altid genetisk fra naturlige populationer.
• Udsåning eller udplantning påvirker naturlige plantesamfund. Spredning af frø og pollen kan give
problemer med indkrydsning og ændrede konkurrenceforhold. Der kan bl.a. udvikles invasive arter og
varieteter som i værste fald kan udkonkurrere de naturligt forekommende arter. Ukritisk udsåning af
vilde arter skal derfor forhindres. Midlerne er både øget oplysning, tilpasning af den eksisterende
lovgivning og nye regler på området.
• Fordelene ved udsåning bør altid afvejes over for mulige skadevirkninger, og offentlige og private
arealforvaltere skal i højere grad overveje alternativer til udsåning. Naturlig vegetationsudvikling bør
være hovedreglen i det åbne land.
• Den danske frøproduktion bør forbedres med henblik på at bevare den naturlige genetiske variation
bedst muligt. Brugere og myndigheder skal kunne få oplysninger om dyrkningsmetoder og det
producerede frøs oprindelse. Midlerne er dels vejledning af frøavlerne dels regler for frøindsamling,
opformering og mærkning.

Betydning for strategien:
-

Dyrkning af blomsterfrø fra vilde arter foreslås som en aktivitet under målet om mere natur i byen.
Det bidrager til større biodiversitet ved at give føde til insekter (bier, sommerfugle m.m.).

-

Dyrkning af ”vilde” arter foreslås ikke som et middel i genopretning af biodiversiteten i beskyttede
naturtyper.

-

Udsåning af blomsterfrø foreslås ikke på kommunale grønne arealer, hvor det i stedet foreslås at
finde en driftspraksis, der gavner de naturlige plantesamfund.
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Bilag 1. Opsamling fra workshop den 19. juni 2018
Mål og handlinger
Gruppe 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Standse tilbagegang i biodiversitet
Udplantning af hjemmehørende arter
Tilgængelighed – stier, åbenhed, handicapvenlighed, shelters, vandrestier
Mulighed for private naturprojekter – mere liberal kommuneplan
Natur i byudvikling
Vilde rabatter
Havhaver
Kogræsserlaug og gedegræsserlaug
Jordbytte
Restaurering af vandløb (fjern spærring ved Vindegårdsvandløbet og åbn rørlagt strækning, fjern
spærring ved Kimmerslev Møllebæk. Hovedløbet i Køge Å trænger til restaureringen især
strækningen fra Regnemark til Spanager har dårlige bundforhold og næsten ingen skjul til
fiskene).
Et kombineret restaurerings- og vådområdeprojekt på Køge Å mellem Regnemark og Spanager
kunne også give klimatilpasningsmuligheder.
Et stort, samlet naturprojekt med restaureret vandløb, vådområde, eng og skov
Flere naturlegepladser
Flere levende hegn, beskyttelse af eksisterende
Mindre dræning af gamle moser og enge
Marin habitatrestaurering – stenrev udlægges og sandsugning stoppes

Mål og handlinger
Gruppe 2
1. Etablering af Naturråd (Grønt Råd) med et kommisorium pålagt af kommunen.
Naturråd med 8-10 medlemmer (af praktiske årsager)
2. Offentlige møder i samarbejde med rådet hvor mindre organisationer (biavlere m.m.) får
mulighed for at komme til orde, temamøder.
3. De tre søjler: Beskytte – forbedre (etablere) – rekreativ/adgang.
4. Naturbeskyttelse – udpegning af vigtige § 3-områder.
5. Kommunen går i front med pleje af egne arealer
6. Ved udpegning af nye arealer skal lodsejer orienteres i tide – kommunikation vigtig.
7. Økonomi for lodsejere.
8. Etablering af korridorer
Mål og handlinger
Gruppe 3
1.
2.
3.
4.

Sætte ind de steder hvor naturen er truet
Fokusere indsatsen der hvor der i forvejen er (bygge)projekter
Oplevelser for borgerne
Sammenhængende stisystem
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Borgerne medskabende + udførende i de konkrete projekter
Nye områder – ny skov – kommunale arealer?
Formidlingsopgave – kendskab til eksisterende områder
Informere borgerne om hvilke arter de selv kan dyrke i haven
På tværs af organisationen – ETK mere natur
Grøftekanter + vejkanter naturlig bevoksning i stedet for græs (ikke et besparelsesprojekt, det er
for at fremme levesteder for flere arter)
Flere søer, vådområder, evt. med kommunalt tilskud
Oplysningskampagne om eksisterende natur, ”borgermøde” ud-i-naturen, bustyre, cykelture,
vandreture (lokalkendskab + artskendskab), frø-uddeling
Bybier, vilde bier, fremme insektlivet
Sti-trampelaug, kogræsserlaug, bjørnebanden (får der spiser bjørneklo)
Landdistriktspolitik med naturpleje
Landsbyforum skal med næste gang (til workshop?)
Indsats overfor de truede arter
Naturskolen + ”genplant planter”
Grundejerforeninger. Det Grønne Hus. Landmændene
Plan for udgiftsneutral naturplejeplan for ETK (uddannelse)
Facebook: Del din naturoplevelse – badesøen m.m.
App om naturoplevelser (vi har allerede en kulturapp).
Mål og handlinger
Gruppe 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Genoprettelse af Agenda 21-udvalget
Genoplivning af Agenda 21-pris og A21-pulje
Grundvandsbeskyttelse og sikring af grundvandsdannelse
Grønne bælter i industriområder som kan blive til skov
Mere skovrejsning, evt. opkøb af jord til det, med henblik på grundvandsbeskyttelse
Fokus på pleje af fredede arealer + Ejby Mose
Møllebakken, Danmarksskoven og andre kommunale skovområder lægges ud til urørt skov.
Klimatilpasning, LAR og natur tænkes sammen, så der fås nye engområder.
Genindføre bjørneklo-indsatsplan
Opkøbe HOFOR’s arealer i Ejby Mose
Opkøbe andre parceller i Ejby Mose (ell. andre moser)
Erstatningsskov på Ølsemagle Kirkevej p.g.a. busruten genplantes på Kapelvej
Tilskud til private grønne projekter: Vandløbsprojekter, vandhuller, græsningslaug, private
naturområder
Monitorering af Ringplettet Gøgeurt
Sikring af levesteder for Ringplettet Gøgeurt
Skiltning af Køge Å-stien (Regnemark Mose)
Plejeplaner for moserne op af skuffen!
Mere natur i haverne
Ingen kemi i kommunale kolonihaver
Ingen kemi i kommunale forpagtninger

Mål og handlinger
Modtaget fra deltagere i workshoppen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Lad kommunale arealer med skov og lignende ligge urørt for at fremme biodiversiteten
Udpeg et antal (f.eks. 20) særlige fuglelokaliteter
Naturpleje med involvering af skolerne
Etablering af særlige habitater
Formidling (eks. videoer med udvalgte lokaliteter, afholdelse af ture sponsoreret af kommunen
men med assistance fra de grønne organisationer)
Sørg for cykelsti ved det nye dige lægges på strækninger, hvor fuglelivet ikke vil blive forstyrret
Vådområdeprojekter med kombineret beskyttelse mod oversvømmelser fra baglandet ved at
forsinke vandet ved ikke at vedligeholde dræn i enge, etablere/genetablere sving i åerne, åbne
rørlagte strækninger m.m.
Sikre mod løse hunde i følsomme områder, ex. strande – hjælp til gengæld med anlæg af
hundeluftningsområder
Udpege særlige beskyttelsesområder, f.eks. de nye revler i den sydlige ende af Sydstranden
Etablering af Grønt Udvalg el. lignende med deltagelse fra kommune og grønne organisationer
Skiltning og information for lokale stiforløb

Noteret af Birte Hvarregaard den 22. juni 2018, revideret den 4. juli 2018.
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