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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Natura 2000-område nr. 148 Køge Å  


Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og arter samt 
for skovbasisanalyser. 
 


 


1. BESKRIVELSE AF OMRÅDET 
Områdets afgrænsning er uændret, og områdets overordnede naturindhold er uændret.  


 


2. TILFØJELSER TIL UDPEGNINGSGRUNDLAGET 


 


Ingen arter eller naturtyper er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag. 


Natura 2000-planerne bygger på den eksisterende viden om naturforholdene. Denne viden 
er områdevis blevet opgjort i basisanalyserne for hhv. Natura 2000-skovplanlægning, Natura 
2000-havplanlægning samt Natura 2000-planlægning for øvrige arealer. Basisanalyserne, 
der udgør en del af den færdige plan for Natura 2000-området, blev offentliggjort i 2007 og 
kan ses på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside (www.blst.dk). 


Dette tillæg opsummerer den viden, der – ud over basisanalysens – supplerende indgår som 
grundlag for Natura 2000-planen. Tillægget er opbygget med et indhold og en struktur, der 
svarer til basisanalysens opbygning. 


For nogle områder er der på baggrund af basisanalysen eller overvågningsdata mv. foretaget 
ændringer i udpegningsgrundlaget. Det gældende udpegningsgrundlag kan ses i figur 2 i na-
turplanen. I det tilfælde at nye arter er tilføjet udpegningsgrundlaget er vurderinger af deres 
levestedsareal opgjort i dette bilag. 


Siden basisanalyserne er der i nogle områder foretaget kortlægning af yderligere naturtyper, 
skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer og/eller en genkortlægning af i første om-
gang oversigtligt kortlagte arealer. De ny- eller genkortlagte arealer har bidraget med ny vi-
den af betydning for Natura 2000-planerne. 


Der er foretaget nye overslagsberegninger af den luftbårne kvælstofdeposition til de kortlag-
te naturtyper. Beregningerne omfatter nu alle kortlagte arealer af både lysåbne naturtyper 
og skovnaturtyper. 


I nogle områder er der endvidere sket væsentlige ændringer i driften, igangsat naturgenop-
retningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af basisanalyserne. 


I basisanalysen er omtalt væsentlige nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter 
eller naturtyper, der ikke var en del af områdets oprindelige udpegningsgrundlag. Der er 
desuden fremkommet yderligere oplysninger om naturtyper og arter i forbindelse med over-
vågning og kortlægning udført 2006-2008. Disse arter og naturtyper er vurderet i forbindel-
se med en revision af udpegningsgrundlaget. Det aktuelle udpegningsgrundlag fremgår af fi-
gur 2 i naturplanen – og af By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 
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3. NYE DATA OM NATURTYPER OG ARTER 


 


Nye data om areal og antal forekomster af naturtyper og arter i dette Natura 2000-område 
fremgår af nedenstående tabel 1 og 2. Ud over de nævnte naturtyper er der i habitatområdet 
kortlagt et mindre udvalg af områdets vandhuller. 


Data om ny-/genkortlagte naturtyper er medtaget såfremt der er tale om nykonstaterede na-
turtyper eller væsentlige ændringer i forhold til oplysningerne i basisanalysen. Data om nye ar-
ter er medtaget såfremt der er nye oplysninger i forhold til basisanalysen 


 


Nr. / Naturtype Registreret  
areal (ha) 


Antal 
forekomster Kilde 


Terrestriske naturtyper 


Ingen nye data    


Skovnaturtyper 


91E0*Elle- og askeskov 0,3 1 Skovkortlægning 


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 131.  


Data stammer fra 1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Roskilde Amts overvågning og tilsyn i 
perioden 1988-2006. 2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende kort-
lægning 2007-08 (DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses på By- og Land-
skabsstyrelsens hjemmeside under "Se på kort". *Prioriteret naturtype.  


 


Nr. / Art Antal 
forekomster 


Areal (ha)/ 
Vandløb (km) Kilde 


Ingen nye data    


Tabel 2. Opdaterede data om nye arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 131.  


1) Data stammer fra national overvågning 2004-2009 (NOVANA mv.) samt Roskilde Amts overvågning og tilsyn i 
perioden 1988-2006. 


 


4. SUPPLERENDE TRUSSELSVURDERING 


Første runde af kortlægningen af EF-habitatområdernes naturtyper blev foretaget i perioden 
2004-2005. I første omgang blev kun 18 lysåbne naturtyper samt skovnaturtyper på fred-
skovspligtige arealer kortlagt. I løbet af 2007 og 2008 er der foretaget kortlægning af flere 
lysåbne naturtyper, og der er kortlagt skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer, En-
delig er der foretaget genkortlægning af områder, som kun blev kortlagt oversigtligt/stikprø-
vevist i første runde. 


I basisanalysen blev der præsenteret en trusselvurdering og tilstandsdata for de forskellige 
naturtyper og arter. Hvad angår de ny- og genkortlagte naturtyper vurderes disse forhold at 
være afspejlet i henholdsvis struktur- og artstilstand, som kan ses på By- og Landskabssty-
relsens hjemmeside under "Se på kort". Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtil-
standen, som fremgår af figur 4 i naturplanen. De registrerede data (strukturparametre og 
artslister) for de enkelte forekomster kan endvidere ses i den fællesoffentlige naturdatabase 
på www.naturdata.dk.  
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Ud over basisanalysens opgørelse af trusler mod områdets naturindhold er der nedenstående 
tilføjelser og ændringer.  


 


4.1 belastning af naturområder med luftbårent kvælstof 
I Køge Kommune var den gennemsnitlige årlige atmosfæriske afsætning af kvælstof for 2000, 
2003 og 2004 14,78 Kg N/ha. Tålegrænsen for de lysåbne naturtyper i habitatområdet er 
næppe overskredet. 


Køge Å belastes med spildevand fra især Borup, men derudover også fra flere mindre rens-
ningsanlæg og regnvandsbetingede udløb.  


Kvælstof fra luften overskrider laveste tålegrænse for alle skovnaturtyper i Natura 2000-områ-
det. Den høje ende af tålegrænse-intervallet vurderes at være overskredet i skovkanter og kan 
være overskredet i hele skoven. 


I tabel 3 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som kommunevise gennemsnit 
af NHy og NOx for 2006 (DMU).  


 


Kommune NHy 
(kg N/ha)


NOx 
(kg N/ha)


Total N 
(kg N/ha)


Heraf stammende fra danske 
kilder (%) 


Køge 7,4 7,6 15 26 


Landsgennemsnit 8 9 17 33 


Tabel 3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner, som Natura 2000-området ligger inden for.  


Kvælstofdepositionen er angivet som kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammonium, primært fra 
husdyrproduktion), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat (fra transport, energiproduktion og industri) og total 
N (samlet tør- og våddeposition). DMU, 2006. 


 


Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i de kommuner, hvori Natura 2000-området ligger, er 15 
kg N/ha/år, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og am-
monium (NHy) er knap 10% lavere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale og 
regionale husdyrhold har en relativt lille indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Nedfaldet 
af NOx’er – der overvejende stammer fra transport, energiproduktion og industri – er lavere 
end landsgennemsnittet. 
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Overslagsberegningerne viser, at kvælstofnedfaldet på skovnaturtyperne i Natura 2000-områ-
de nr. 148 ligger på 20.15 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområ-
dernes overfladeruhed.  


 


 Tålegrænseinterval
(kg N/ha/år) 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Habitatnaturtype  10-15 15-20 20-25 


Elle- og askeskov (91E0) 10-20 (b,j)   100% 


Total     


Tabel 4. Overslag over tålegrænseoverskridelser i Natura 2000-området. For hver naturtype er angivet naturtypens 
tålegrænseinterval og andelen af det samlede areal i forskellige intervaller af belastninger. Tålegrænsen for et konkret 
naturområde vil typisk ligge indenfor tålegrænseintervallet.  


Belastninger, hvor den lokale N-belastning ligger under den nedre grænse i tålegrænseintervallet (tålegrænsen ikke 
overskredet), er markeret med grønt, N-belastninger, der ligger indenfor tålegrænseintervallet (overstiger den lave 
ende af tålegrænseintervallet), er vist med gult, og N-belastninger, der ligger over tålegrænseintervallet (overstiger 
den høje ende af tålegrænseintervallet), er markeret med rødt. 


 
(a)  Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme 


for atmosfærisk tilførsel, eller forventes at modtage det største bidrag fra andre kilder, fx grundvand eller overfla-
denær afstrømning. 


(b)  Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10–15 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme 
laver på lokaliteten ønskes beskyttet. 


(c)  Tålegrænsen for højmoser (5–10 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme højmose-
arter på lokaliteten ønskes beskyttet. 


(d)  Tålegrænsen for Oligotrofe søer (5–10 kg N ha-1år-1) benyttes for småsøer i klitlavninger. 
(e)  Tålegrænsen for heder (10–20 kg N ha-1år-1) anvendes, hvis dværgbuske (lyng mv.) er hyppige. 
(f)  Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk natureng, der kan være mere kvælstoffølsom. 
(g)  Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattigkær, der har tålegrænse i intervallet 10–20 kg N ha-1  


år-1 


(h)  Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at have tålegrænser i den lave ende af intervallet. 
(i)  Baseret på tålegrænsen for laver. 
(j)  Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N ha-1år-1 
 


Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 


Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbelastningen af et naturom-
råde variere alt efter om der ligger husdyrbrug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er 
husdyrbrug i nærområdet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfla-
detyper varierer i forhold til ruheden. Der er f.eks. stor forskel på, hvor meget der afsættes 
på en skov (med stor ruhed og dermed med stor afsætnings-overflade) og på en lysåben 
eng (med lavere ruhed og mindre afsætnings-overflade). Der er derfor foretaget en korrekti-
on af de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige na-
turtypers ruhed inden for Natura 2000-området. Ruheden af naturarealerne er vurderet på 
baggrund af den vedplantedækning, som er registreret ved kortlægningen. 


Korrektionen er foretaget ved hjælp af en metode beskrevet i Ammoniakmanualen (Skov- og 
Naturstyrelsen, 2003) opdateret som beskrevet i boksen nedenfor. Der er ikke tale om en 
eksakt beregning, men om en forholdsvis grov overslagsberegning, der dog giver en indika-
tion af om, og i givet fald hvor meget tålegrænserne er overskredet for de forskellige natur-
typer. Derfor kan overslagsberegningerne ikke direkte indgå i myndighedsbehandling af N-
belastning fra konkrete husdyrbrug/virksomheder. 
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Som det fremgår af tabel 4 gælder det for skovnaturtypen 91E0 Elle- og askeskov, at den høje 
ende af tålegrænseintervallerne for kvælstofpåvirkning er overskredet for hele arealet (vist 
med rødt).  


 


 


4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpegningsgrundlaget 
Ingen. 


 


5. SUPPLERENDE MODSATRETTEDE INTERESSER 
Der er ikke som følge af den supplerende kortlægning i Natura 2000-området identificeret nye 
modstridende interesser.  


 


6. ÆNDRET NATURFORVALTNING OG PLEJE 
Der er ikke kendskab til ændret naturforvaltning eller pleje inden for dette Natura 2000-områ-
de.  


 


 


 


 


Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og sammenligning 
med andre beregninger 


Den præcise størrelse af kvælstofbelastningen på et konkret naturområde er vanskelig at 
bestemme. Der kan enten foretages målinger (som er tidskrævende, omkostningstunge og 
usikre, da de som regel kun repræsenterer en kortere måleperiode og derfor skal omregnes 
til ”normale” forhold), eller der kan foretages modelberegninger med modeller af forskellig 
art, hvoraf nogle er meget ressourcekrævende og omkostningstunge, mens andre har karak-
ter af overslagsberegninger. Resultater fra alle modelberegninger er typisk behæftet med en 
forholdsvis høj usikkerhed. 


Overslagsberegninger i basisanalysen 2006 og i dette tillæg (2009): De nye overslagsbereg-
ninger, der er præsenteret ovenfor, viser især på de meget tilgroede naturområder en lavere 
belastning på de fleste lysåbne naturområder end de overslagsberegninger, der blev lavet i 
2006 i forbindelse med basisanalysen. Forskellen skyldes, at korrektionsfaktoren i forhold til 
naturområdets ruhed er revurderet, og der er anvendt opdaterede tal for kommunevise gen-
nemsnitsdepositioner, geografisk fordeling af dyreenheder (CHR) og samlet N-emission på 
landsplan. Til forskel fra de daværende beregninger er der nu også beregnet kvælstofnedfald 
til skovnaturtyper. De nye overslagsberegninger vurderes at være mere retvisende end 
overslagsberegningerne fra 2006 – og de dækker ensartet alle landets Natura 2000 områ-
der. 


Overslagsberegningerne skal alene anvendes til at give et foreløbigt overblik over omfanget 
af tålegrænseoverskridelser til brug ved vurdering af gunstig bevaringsstatus, ikke til kon-
kret sagsbehandling. 
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1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Køge Å er udpeget som habitatområde nr. 131. 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H131 Køge Å 59 
 Samlet areal Natura 2000 59 
Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse. Kilde: 
http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
 


 
 
Figur 1.1: Kort over habitatområde nr. 13, Køge Å. 
 
Skovbevokset areal (ha) 
Nr. Navn Samlet 


skovbevokset areal 
(Top10DK) 


Heraf med 
fredskovspligt 


Heraf uden 
fredskovspligt 


H131 Køge Å 8 5 3 
 Samlet skovbevokset areal 8 5 3 
Tabel 1.2. Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i habitatområde nr. 131. 
 
Det samlede skovbevoksede areal i området er opgjort til 8 ha (Top10DK). Heraf er 5 ha 
pålagt fredskovspligt, mens de resterende ca. 3 ha er skovbevoksede arealer uden 
fredskovspligt.  
 
Køge Å’s hovedløb har begyndelse ved Kulerup og udløb i Køge Bugt. 
Åen følger Køge Ås, der er Danmarks længste Ås og går fra Køge til den sjællandske Åmose 
mellem Sorø og Holbæk. Karakteristisk for egnen er den langstrakte å-dal med åspartier, 
mange småskove, samt den stærkt forgrenede Køge Å. 
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Køge Å er beliggende på undergrund af ferskvandsdannelser dvs. sedimenter som tørv, gytje, 
ler og sand. 
 
Åen er overvejende reguleret på den øvre og midterste del, mens den nedre strækning har et 
naturligt forløb. Åen omgives af agerjord, enge, skov og mose. En god del af arealerne langs 
åen anvendes til landbrugsformål. 
 
Det skovbevoksede areal langs åen er primært ellesump og pilekrat, der ikke anvendes til 
produktion.  
 
Størstedelen af habitatområdets areal er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
 


2 Udpegningsgrundlaget 
Habitatdirektivet  fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede, 
sårbare eller sjældne i EU. Til dette formål er der udpeget en række særlige 
bevaringsområder, de såkaldte habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget 
med henblik på at beskytte bestemte habitatnaturtyper og arter af dyr og planter. Flere af 
disse habitatnaturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for 
beskyttelsen. Habitatnaturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne på direktivets 
bilag II. 
 
 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 131 udpeget af hensyn til 4 
habitatnaturtyper og 1 art. 
Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering 
1149 Pigsmerling (Cobitis taenia ) - 
3260 Vandløb med vandplanter - 
3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter - 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn - 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld + 


Tabel 2.1 Oversigt over de habitatnaturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget. En stjerne angiver, at 
naturtypen/arten er prioriteret af EU. Skov- og Naturstyrelsen forkortes SNS. 
- : betyder, at naturtypen/arten behandles i amtets eller de marine basisanalyser. 
+ : betyder, at naturtypen/arten behandles i denne basisanalyse. 


3 Datapræsentation 
Denne basisanalyse indeholder oplysninger om habitatnaturtyper og levesteder for arter på 
de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i Natura 2000 området.  
Oplysningerne stammer primært fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af 
habitatnaturtyper og arter, der er gennemført i 2005 og 2006. Kortlægningen er foretaget 
på baggrund af ”Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af skovnaturtyper 
og levesteder for arter i Natura 2000 områder” (Skov & Landskab 2006a). Desuden har 
især amterne gennem årene indsamlet en del data om naturtyper og arter, bl.a. gennem 
NOVANA 1. 
 
 
 
 


                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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Hermed en oversigt over de data, der er grundlaget for denne basisanalyse: 
 
Nr.  Habitatnaturtype Kortlagt areal 


(ha)  
Bilag 


91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 1,2 2.1 
Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 
På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H131 er der i alt kortlagt 1,2 ha naturtyper, 
som er på udpegningsgrundlaget.  
 
I bilag 1 findes kort, som viser beliggenheden af habitatnaturtyperne på de skovbevoksede 
fredskovsarealer. 


4 Foreløbig trusselsvurdering 
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper, som områderne er udpeget af hensyn til.  
 
Derfor er der foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod habitatnaturtyperne i Natura 
2000 området, som er præsenteret i bilag 3. Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en 
begrundet mistanke om, at de har en negativ betydning for naturtilstanden.  
 
 
Der fremgår af bilag 3, at væsentlige trusler i området er følgende:   
 
• Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 


gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger middel i tålegrænse-
intervallet for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om 
tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene 


• Kæmpe-bjørneklo vurderes at være en potentiel trussel, da den forekommer mange 
steder langs Køge Å og tilgrænsende arealer.  


 


5 Modsatrettede interesser 
I visse tilfælde kan naturtyper og/eller arter antagelig kun opretholdes på bekostning af 
andre naturmæssige interesser: 
 
Naturlig succession eller tilgroning kan indebære, at én naturtype udvikler sig til en anden, 
og drift eller naturpleje kan derfor indebære en konflikt mellem 2 naturtyper. F.eks. kan 
tør hede (4030) eller surt overdrev (6230) uden græsning udvikle sig til stilkegekrat 
(9190). 
 
Der er ikke konstateret modsatrettede interesser i habitatområdet. 


6 Naturforvaltning og pleje 
Der foreligger følgende oplysninger om naturforvaltning og pleje af habitatnaturtyper og arter 
i området:  
 
• MVJ-aftaler er indgået flere steder langs Køge Å. 
• Mht. naturpleje i H131 henvises til beskrivelse i Roskilde Amts basisanalyse 
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7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og natur typer 
Der er ikke konstateret nyindvandrede arter og naturtyper. 
 


8 Liste over manglende data 
Der er ikke konstateret mangler ved gennemgang. 
 


9 Liste over anvendt materiale 
DMU (2003): Faglig rapport fra DMU, nr. 457, 2. udgave: ”Kriterier for gunstig 
bevaringsstatus”. 
 
DMU (2005a): Habitatnøgle, ver. 1.02 Appendiks 4a, 23. juni 2005, DMU. 
 
DMU (2005b): Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (Natura 2000 
typer), ver. 1.02 Appendiks 4b, af 23. juni 2005, DMU. 
 
Roskilde Amt (2006): Natura 2000-basisanalyse, Køge Å, (EF-Habitatområde nr. 131). 
 
Skov & Landskab (2006a): Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af 
skovnaturtyper og levesteder for skovlevende arter i Natura 2000 områder”.  Skov & 
Landskab, 15. februar 2006. 
 
Skov & Landskab (2006b): Nitratudvaskning fra skovarealer – model til risikovurdering. (P. 
Gundersen).  
 
Skov- og Naturstyrelsen (2003): Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som 
følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug. Udgivet af 
Miljøministeriet. http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-
9/pdf/helepubl.pdf 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2005): Opdatering af Ammoniakmanualen.  
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ 
ammoniakmanualen.htm 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006a): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 2000-
basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 
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Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levestede r 
 
Bilag 1.1: Kort over habitatnaturtyper 
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Bilag 2 Data for naturtyper og arter 
 
2.1 Data for *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91E0) 
 


2.1.1 Beskrivelse af naturtypen 
Fugtige til våde arealer i tilknytning til vandløb, eller af anden grund med en vis 
vandbevægelse, bevokset med (domineret af) rødel og/eller ask. Hyppige ledsagetræarter er 
dunbirk, skovelm, hvidpil og skørpil. Der er normalt en frodig bundflora med høje urter eller 
moseplanter, der trives med den rigelige tilgang af vand og næring.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. 
 
Typiske eksempler er ask eller el ved væld, galleriskov langs vandløb (selv en strimmel på én 
træbredde), ellesumpe med vandbevægelse og askebevoksninger i tilknytning til vandløb. 
Bevoksningerne er ofte blandede med både el og ask, men dette er ikke et krav.  
 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: rød-el, grå-el, ask, hvidpil, skør-pil, dun-birk, 
skov-elm, angelik, vandkarse, engkarse, kær-star, kæmpe-star, akselblomstret star, tyndakset 
star, skov-star, kåltidsel, elfenbens-padderok, andre padderok-arter, alm. mjødurt, skov-
storkenæb, engnellikerod, sværtevæld, lund-fredløs, skov-skræppe, lund-fladstjerne og stor 
nælde. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de findes er der stor sandsynlighed 
for at arealet svarer til typen. I veludviklede tilfælde kan endvidere findes alm. fredløs, alm. 
hæg, gråpil, gul anemone, hjortetrøst, kvalkved, kærtidsel, druemunke, firblad, ægbladet 
fliglæbe, milturt-arter eller vorterod. 
 
Arealer med stagnerende vand undtages, idet det er en anden Corine type, karakteriseret ved 
manglende vandbevægelse, mere sur bund og bl.a. følgende plantearter: forlænget star, 
kærmangeløv, butfinnet mangeløv, kongebregne, tørst, tørvemos og dunbirk, d.v.s. det er en 
overgangstype mod de sure skovbevoksede tørvemoser. Selve vandarealet i form af væld eller 
vandløb hører til særskilte naturtyper. Se type 7220, Kilder og væld, hvis der vælder frit 
synligt kildevand frem (DMU 2005b).  
 
2.1.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 1,2 ha i H131. 
 
2.1.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1%  1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Ask 0,9     0.9 
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Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
   1,2  1,2 


 
Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
1,2     1,2 


 
- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


0,3 0,9  1,2 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


 1,2  1,2 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
1,2     1,2 


 
Stævningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med stævningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


 Nylig      0 
 
Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


Nuværende      0 
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Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 


A B C D E I alt 
0,3  0,9   1,2 


 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter i bundvegetation 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Ask 0,9 
Kærstar 0,9 
Kåltidsel 0,3 
Rødel 1,2 
Stor nælde 0,9 
Sværtevæld 0,9 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Ask     0,9 0,9 
Kærstar 0,9     0,9 
Kåltidsel    0,3  0,3 
Rødel 0,9     0,9 
Stor nælde 0,3   0,9  1,2 
Sværtevæld  0,9    0,9 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1%  1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Alle (ikke plantede) 
nåletræarter undtagen 
skovfyr, taks og ene 


0,9     0,9 


Rød Hestehov 0,9     0,9 
Japan-Pileurt 0,9     0,9 
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Bilag 3 Foreløbig trusselsvurdering  
 
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til. For at en habitatnaturtype 
eller art kan siges at have gunstig bevaringsstatus skal en række kriterier være opfyldt:  
 
 
En habitatnaturtypes bevaringsstatus anses for “gunstig”, når  
 
• ”det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område 


er stabile eller i udbredelse”, og 
• ”den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dens 


opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en 
overskuelig fremtid”, og 


• ”bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er 
gunstig.” 


(DMU 2003) 
 
Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har en negativ 
betydning for naturtilstanden. De største trusler er gennemgået i de følgende afsnit. 
 


3.1 Reduceret areal 
Antallet af plante- og dyrearter på en lokalitet afhænger, alt andet lige, af lokalitetens 
størrelse, således at et større areal kan oppebære et større antal arter. Store lokaliteter kan 
desuden typisk indeholde større bestande af de enkelte arter end små lokaliteter.  
 
Reduktion af en naturtypes areal vil derfor betyde, at der først sker en reduktion af 
bestandsstørrelserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af bestandene forsvinder, og 
endelig vil de enkelte arter begynde at uddø.  
 
Det reducerede areal kombineret med forringede levevilkår i mange af de resterende 
naturområder har bevirket, at de forskellige plante- og dyrearter i stadig stigende grad får 
opsplittet deres bestande i mindre og isolerede delbestande. Sådanne små isolerede 
bestande er betydelig mere udsatte for at uddø end store sammenhængende bestande pga. 
indavl og tilfældige katastrofer. Når arterne er forsvundet fra sådanne isolerede lokaliteter, 
vil det ofte være vanskeligt for nye bestande at sprede sig dertil, netop fordi lokaliteterne 
er isolerede. 
 
Reduktion af arealet af en habitatnaturtype eller en arts levested i skov kan f.eks. skyldes 
en aktiv konvertering til andre træarter, naturlig dynamik eller ændrede 
afvandingsforhold. I visse tilfælde kan både naturlig dynamik og genopretning af naturlig 
hydrologi medføre en acceptabel formindskelse af et naturareal. Således skal betydningen 
af udvikling af habitatnaturtyperne indbyrdes vurderes i forhold til det samlede areal med 
hver habitatnaturtype både lokalt, regionalt og nationalt. 
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3.2 Intensiv skovdrift  
Intensiv skovdrift kan være en trussel mod habitatnaturtyper og arter. Det kan f.eks. dreje 
sig om: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Forstyrrelse af jordbunden kan skade habitatnaturtypernes strukturer og arter. Jordbunden 
kan f.eks. forstyrres ved jordbearbejdning i forbindelse med foryngelse af skov eller 
kørsel i forbindelse med mekaniseret skovning og udkørsel af træ.  
 
- Anvendelse af pesticider 
Sprøjtning med pesticider kan skade habitatnaturtypernes arter. Der kan både være tale om 
anvendelse af pesticider direkte på arealerne og om vinddrift af pesticider fra nærtliggende 
land- eller skovarealer, som sprøjtes. 
 
- Plantning og efterbedring 
Plantning og efterbedring kan medføre en strukturel ensretning sammenlignet med 
naturlig foryngelse. 
 
- Hugst 
Hugstindgreb kan være en trussel, som helt kan fjerne skovnaturtyper og arters levesteder 
(renafdrift) eller forskyde træartssammensætningen og medføre en strukturel ensretning af 
bevoksninger.  
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Mange arter og strukturer er knyttet til og afhængige af naturvenlige driftsformer. Det kan 
eksempelvis være gamle driftsformer som stævnings- eller græsningsskov samt urørt 
skov. Derfor er ophør af disse naturvenlige driftsformer en trussel mod habitatnaturtyper 
og arter. 
 
Anvendelse af gødning er behandlet i afsnit 3.3 om eutrofiering, mens afvanding er 
behandlet i afsnit 3.4 om hydrologi. 
 
I bilag 2 er der lavet en sammenstilling af data om de enkelte habitatnaturtyper. Der fremgår 
følgende af bilaget: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstaturs”, at arealandelen med 
uforstyrret jordbund (f.eks. uden jordbearbejdning og kørsel) skal være stabil eller stigende. 
Jordbearbejdningen må foretages på op til 1/3 af en flade, hvis denne har været jordarbejdet 
tidligere (DMU 2003). 
 
Der er ikke registreret tegn på jordbearbejdning af de skovbevoksede, fredskovspligtige 
arealer i habitatområdet.  
 
 
- Hugst 
Skovnaturtyperne skal have en kronedækningsgrad > 50 % af de træarter, der hører til 
naturtypen (DMU 2005a).  
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På baggrund af bilag 2 kan det konkluderes, at der: 
• på 100 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 % 
 
Kronedækningsgraden i området indikerer, at der føres en hugst i området, som ikke udgør en 
trussel mod sikring af en kronedækningsgrad på > 50 %. Den registrerede kronedækningsgrad 
omfatter dog alle træarter på arealet, og ikke kun de træarter, der naturligt hører til 
skovnaturtypen. 
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Der er ikke registreret hverken nylig eller tegn på tidligere stævningsdrift og græsningsdrift i 
H131. 


 
3.3 Eutrofiering 
Kvælstof er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et 
naturområde belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret 
artssammensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f. eks 
stor nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og 
konkurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse2 bliver overskredet. 
Resultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og 
naturtypernes tilstand ændres. Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre 
til ændret artssammensætning. Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte 
tilførsel af gødning eller indirekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller 
jordfygning fra marker.  
 
Eutrofiering af skovarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af negative 
strukturer, mange plantearter med god tilpasning til at vokse på næringsrig jordbund eller 
ved at måle eller modelberegne depositionen af kvælstof fra luften.  
 


Tålegrænser 
Alle de registrerede skovnaturtyper i H131 er kvælstoffølsomme med tålegrænser på 10-20 kg 
N/ha/år. Modelberegninger kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år (Skov- og 
Naturstyrelsen 2005).  
 
Kvælstof-deposition  
Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof fra luften er følgende for de enkelte kommuner i 
H131. 
 
 NHy(kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Skovbo 8,0 7,3 15,3 
Køge 7,5 7,3 14,8 
Landsgennemsnit 9,1 6,8 15,9 
Tabel bilag.3.3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner der ligger indenfor Natura 2000 området. 
Der refereres til kommuneinddelingen fra før den 1. januar 2007. Kvælstof-depositionen er angivet som 


                                                 
2 Tålegrænsen er et mål for et naturområdes følsomhed for luftforurening. Tålegrænsen kan defineres som ”En 
kvantitativ vurdering af den belastning med et eller flere forurenende stoffer, hvorunder effekter på udvalgte 
følsomme elementer af natur og miljø ikke forekommer vurderet med den bedste nuværende viden”.  
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kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammonium), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat) 
og total N (samlet tør- og våddeposition) (Skov- og Naturstyrelsen 2005). 
 
Den gennemsnitlige deposition i de 2 kommuner, der dækker H131, er således på 15,1 kg 
N/ha/år, hvilket ligger lige under landsgennemsnittet på 15,9 kg N/ha/år.  
 
En betydelig del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt 
fordelt i landskabet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper 
varierer i forhold til ruheden. Skov har stor ruhed, og derfor er der en større 
depositionshastighed i skove. Særligt udsatte er skovkanter, hvilket har stor betydning i 
Danmark, da en væsentlig del af de danske skove er små og derfor har relativ stor rand. 
Endvidere er der en særlig stor deposition i bevoksninger med nåletræ (Skov- og 
Naturstyrelsen 2003).  
 
Det er muligt at korrigere de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og 
til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet.  
 
Skov & Landskab har estimeret, at f.eks. ruheden af løvskov medfører en korrektion af den 
gennemsnitlige kvælstofdeposition på 2 i skovkanter (0-25 m) og 1,5 i overgangszonen (25-
50 m) (Skov & Landskab 2006b).  
 
Overskridelse af tålegrænse 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at tålegrænsen for 
skovnaturtyperne ikke må overskrides (DMU 2003). 
 
I H131 er skovstrukturen præget af en mosaik med agerjord, eng, mose, vandløb, skov og krat 
og har kun små områder med skov der ikke er sammenhængende. Andelen af skovkanter og 
overgangszoner er meget høj og tæt på 100 %.  
 
Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger middel i intervallet med 
tålegrænsen for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om 
tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene.  
 
 


3.4 Hydrologi 
En naturlig hydrologi uden afvanding eller vandløbsvedligeholdelse vil som hovedregel 
fremme den mest naturlige udvikling af de forskellige naturtyper. Afvanding samt 
nærtliggende vandindvinding sænker det naturlige vandspejl og medfører en gradvis 
udtørring af arealet. 
 
Det fremgår af ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at der skal være en stabil eller faldende 
indsats for oprensning af vandløb og nygravning af grøfter (DMU 2003).  
 
Det fremgår af bilag 2, at afvandingsforholdene for skovnaturtyperne er som følger: 
 
Afvanding 
• på 21 % af arealet er der ikke grøfter 
• på 78 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdt inden for de 


seneste 6 år 
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Der er en høj andel af grøfter i skovtyperne, hvilket betyder at de hydrologiske forhold som 
udgangspunkt er mindre naturlige. Grøfterne er dog ikke vedligeholdte i de seneste 6 år. 
Enhver intensivering af afvandingsforholdene må betragtes som en trussel.  
 
Som følge at tilstedeværelsen af åen og mange arealer med fugtig bund (åben og skov) 
vurderes området at være særligt følsomt overfor ændringer i hydrologien.  
 


3.5 Invasive arter  
Arter, der ikke er kommet naturligt til landet og som er bevidst indført eller tilfældigt 
slæbt ind af mennesker, kaldes introducerede arter. En lille mængde af disse arter kan vise 
sig problematiske, hvis de spreder sig til naturen. Disse arter kaldes invasive arter.3 
 
Mange af de invasive arter er efterhånden blevet et stort problem, for de spredes og 
etablerer sig i beskyttede naturtyper. Her kan de danne store bestande og derved fortrænge 
det vilde plante- og dyreliv. 
 
Selvsåede nåletræarter (undtagen skovfyr, taks og ene) betragtes i denne sammenhæng 
som invasive arter, hvis de vokser på arealer med habitatnaturtyper. Dog kan rødgran 
indgå som en naturlig del af skovbevoksede tørvemoser (91D0). 
 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at 
kronedækningsgraden af ikke-hjemmehørende (uønskede) træarter ikke bør overstige 10 % 
(DMU 2003).  
 
Det fremgår af bilag 2, at der enkelte steder er fundet, Rød Hestehorv, Japan-Pileurt og ikke 
plantede nåletræarter (undtagen skovfyr, taks og ene). Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at de 
pågældende arter ikke udgør nogen aktuel trussel mod skovnaturtyper i området. 


 
Kæmpe-bjørneklo er ikke konstateret i skovnaturtyperne, men forekommer mange steder 
langs Køge Å og tilgrænsende arealer. Kæmpe-bjørneklo vurderes derfor at være en potentiel 
trussel for habitatområdet som helhed. 


 
3.6 Andre trusler  
Der er ikke konstateret andre trusler ved kortlægningen. 
 


                                                 
3 Kilde: Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk 
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1 Beliggenhed og størrelse 


Habitatområdet er langstrakt og dækker et areal på 59 ha1. Området ligger i Køge Kommune og 
strækker sig fra Regnemark i vest til Køge i øst. Det centrale element i området er Køge Å, men 
enkelte steder er der udpeget enge i tilknytning til åen. Dette gælder især ved Åsen nær Køge.  Næ-
sten hele habitatområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 32, dels som vandløb, dels som 
mose, fersk eng og sø. 


2 Udpegningsgrundlaget 


Følgende naturtyper/arter danner udpegningsgrundlaget for habitatområdet: 


Kode Naturtype / art Kortlagte naturtyper3 
/kendte levesteder 


1149 Pigsmerling Hele strækningen af Køge 
Å indenfor habitatområdet 


3260 Vandløb med vandplanter ikke kortlagt 


3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter ikke kortlagt 


6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 6229 m 


91E0 Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld kortlægges af SNS 


3 Beskrivelse af naturtyperne og arterne i habitatområdet 


Pigsmerling (1149) 
Pigsmerling er fundet flere steder i Køge Å og synes at være forholdsvis talrig4. Senest er pigsmer-
ling fundet i 2005 ved en fiskeundersøgelse med elektrofiskeri. Fundstederne fordeler sig over hele 
strækningen af Køge Å indenfor habitatområdet. Pigsmerlingen er desuden fundet i Kimmerslev 
Møllebæk opstrøms habitatområdet.   


Vandløb med vandplanter (3260) 


Naturtypen er ikke kortlagt. Det er sandsynligt, at hele forløbet af Køge Å kan henføres til denne 
naturtype.     


Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter (3270)  
Naturtypen er ikke kortlagt. Det er sandsynligt, at naturtypen forekommer på mindre strækninger af 
Køge Å. 


Bræmmer med høj urtevegetation på fugtig jordbund på sletter og i bjerge (6430) 
Der er kortlagt i alt 6229 m af naturtypen i habitatområdet. Langt størstedelen ligger på Københavns 
Energis arealer på bredden af Køge Å. 
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4 Beskrivelse af habitatområdet og dets potentiale 


Det gennemgående element i habitatområdet er Køge Å. Åen har et opland på 181,4 km2, hovedpar-
ten bestående af landbrugsland. Åens nærmeste omgivelser er de fleste steder ekstensivt drevet en-
ten som skov eller græsland. En del steder findes dog også dyrkede arealer helt tæt op af åen. På 
strækningen fra Regnemark By til Skovhusvænge løber åen igennem Københavns energis kilde-
plads. Kildepladsen henligger som græsland og holdes åbent ved slåning eller stedvis høslæt. Der 
anvendes hverken gødning eller pesticider på kildepladsen. Vegetationen på kildepladserne er gene-
relt artsfattig4,5. 
 
Igennem Skovhusvænge løber Køge Å dybt nedskåret i terrænet. Herefter løber åen gennem et dyr-
ket lavbundsareal før den efter motorvejen løber ind i et eng- og moseområde på sydsiden af Åsen. 
Åens fysiske udformning varierer. Nogle steder findes grusbund, andre steder mere mudret eller 
sandet bund afhængig af faldet. 
 
Enkelte steder langs åen findes områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig om 
fersk eng og mose. Syd for Åsen findes større eng- og mosearealer, ligesom der også findes enkelte 
vandhuller. Køge Å har målsætningsklasse 5. Tre ud af ti stationer opfylder målsætningen.  


5 Foreløbig vurdering af trusler 


5.1 Naturtyper 


5.1.1 Eutrofiering 
I Køge Kommune er den gennemsnitlige årlige atmosfæriske afsætning af kvælstof for 2000, 2003 
og 2004 14,78 Kg N/ha6. Tålegrænsen for naturtyperne i habitatområdet er næppe overskredet. 
 
Køge Å belastes med spildevand fra især Borup, men derudover også fra flere mindre rensningsan-
læg og regnvandsbetingede udløb7.  


5.1.2 Hydrologi 
Vandføringen i Køge Å varierer meget med årstiden. I vinterperioden forekommer der ofte over-
svømmelser af de nærliggende engarealer, mens der om sommeren kan opstå perioder med meget 
ringe vandføring. For at sikre sommervandføringen udpumpes der grundvand til Køge Å via en bo-
ring i Skovhusvænge. Københavns Energi og Køge Kommune indvinder vand til forbrug langs det 
meste af strækningen, og flere af tilløbene til Køge Å løber igennem kildepladser og er derfor også 
påvirket af vandindvinding. 
 
Den øvre 2/3-del af Køge Å, St.1004, 1011, 1012, 1016, 1022, 1029, 1031, 1039, er overvejende 
blevet bedømt til én faunaklasse ringere end kravet (faunaklasse 5, jf. regionplanens krav8), bortset 
fra en delstrækning gennem Skovhusvænge, hvor de fysiske forhold er gode og kravet stort set altid 
er opfyldt9. Lige opstrøms for denne strækning er vandløbskvaliteten de seneste par år blevet for-
bedret, så den opfylder kravet. Det vurderes, at opfyldelsen af kravet først kan brede sig og blive 
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stabil, hvis den kraftigt reducerede sommervandføring forøges (B, KH*). Pigsmerling er fundet nu 
og da på strækningen, uden at der kan uddrages nogen af- eller tiltagende tendens i dens forekomst. 
 
På den nedre 1/3-del af Køge Å, St. 1048, 1053, 1057, 9128, 9131, er kravet til vandløbskvaliteten 
(faunaklasse 5) overvejende opfyldt, bortset fra strækningen nærmest udløbet. Det vurderes, at op-
fyldelsen af kravet først kan brede sig og blive stabil, hvis den kraftigt reducerede sommervandfø-
ring forøges (B, KH). Pigsmerling er fundet regelmæssigt på strækningen, uden at der kan uddrages 
nogen af- eller tiltagende tendens i dens forekomst. 


5.1.3 Invasive arter 
Kæmpe-bjørneklo forekommer mange steder langs Køge Å og tilgrænsende arealer. Desuden findes 
kæmpe-bjørneklo langs tilløbene til Køge Å. Roskilde Amt iværksatte i perioden 1996-99 bekæm-
pelse af bestandene langs Køge Å og tilgrænsende arealer og den er siden foretaget årligt. Bekæm-
pelsen foregår manuelt ved slåning, opgravning og græsning, men også i mindre omfang ved ke-
misk bekæmpelse. Effekten af bekæmpelsen har været vekslende, og der vil være behov for be-
kæmpelse lang tid fremover10. 


5.1.4 Vandløbsvedligeholdelse 
Køge Å vedligeholdes i henhold til det gældende vandløbsregulativ11. Fra den vestlige udkant af 
Skovhusvænge til Gl. Kjøgegaard foretages ikke oprensning, og grødeskæring foretages ikke fra 
den vestlige udkant af Skovhusvænge til Gl. Lellingegaard. Oprensning og grødeskæring kan mu-
ligvis forringe mulighederne for at fastholde eller udvide arealet af naturtyperne 3260 og 3270, 
mens undersøgelser af fiskebestanden indikerer, at pigsmerlingen ikke begrænses af den nuværende 
vedligeholdelse.  


5.2 Arter 


5.2.1 Pigsmerling 
For at vandløbet er egnet som levested for pigsmerling, skal vandkvaliteten ifølge ”Kriterier for 
gunstig bevaringsstatus”12 som minimum være i faunaklasse 5, hvilket ikke er tilfældet på dele af 
den øvre strækning af Køge Å. 


6 Naturforvaltning og pleje  


Der er udført adskillige tiltag for at restaurere Køge Å. De omfatter opmagasinering og udpumpning 
af vand for at sikre sommervandføringen, etablering af fiskepassager, etablering af strømkoncentra-
torer, gydebanker og beplantning samt etablering af et sandfang. Senest er gennemført et vå-
dengsprojekt syd for Åsen herunder etablering af en permanent sø på kanten af habitatområdet.  
 
Engene syd for Åsen bliver græsset af kreaturer og er for visse områders vedkommende omfattet af 
MVJ-aftaler. Langs store dele af Køge Å er der indgået MVJ-aftaler med varierende indhold. Kø-


                                                 
* forkortelser for påvirkninger af den pågældende strækning, som er anvendt i forbindelse med risikovurderingen i ba-
sisanalysen for vandområder (Risikoanalyse til første basisanalyse, del 2. Vanddistrikt HUR, 2006). Disse er; B: Biolo-
giske forhold, FM: Fysiske forandringer, KH: Kvantitative hydrologiske forandringer, MFS: Miljøfarlige stoffer og N: 
Næringsstoffer og organisk stof. 
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benhavns Energi holder kildepladserne langs Køge Å åbne ved at slå græsset og enkelte steder mu-
ligvis ved at foretage et egentligt høslæt.  
 
Der ses ofte isfugl på å-strækningen syd for Åsen, og arten har ifølge ejer ynglet på strækningen 
flere gange. Der er i 2005 opsat to isfuglekasser ved Danhøj og en ved Gl. Køgegaard. 
 
Der foretages årligt bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo på arealer langs med Køge Å. Bekæmpelse 
foretages også på arealer der grænser op til habitatområdet.  
 
Fra Regnemark i vest til Gl. Kjøgegaard i øst har Roskilde Amt anlagt en grusbelagt cykelsti i varie-
rende afstand fra åen. Der er i forbindelse med stien anlagt primitive overnatningspladser og op-
holdsarealer.  Stien vedligeholdes ved slåning og udbedring efter behov og benyttes af både gående 
og cyklister.      
 


7 Resume på kort 


 


Figur 1 På dette kort er de naturtyper, der er registreret under NOVANA kortlægningen i 2004-2005, ind-
tegnet. 
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Figur 2 Kendte levesteder for pigsmerling er indtegnet med stiplet linje. Habitatområdet er markeret med 
gul farve. 
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I
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Bilag 2.1 – Liste over karakteristiske, specielle og invasive arter 
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Naturtype 


Antal polygoner 
registreret under 
NOVANA 
kortlægningen 
 


Artskategori Arter 


Antal 
registreringer 
under NOVANA 
kortlægningen 


vandhul 0 Specielle dyrearter springfrø1  
vandløb 0 Specielle dyrearter grundling2  
   isfugl  


 
                                                 
1 Roskilde Amts § 3-register 
2 Roskilde Amts database WINBIO4 
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Kort over MVJ-aftaler. Roskilde Amts journalnummer er indtegnet ud for hver aftale. 
 
 


 
 


 
H131 Køge Å 
 







Bilag 3.1 – Kort over pleje- og MVJ-aftaler 
II


 


 
 
 


 
H131 Køge Å 
 







Bilag 4


Vandsystem: Dato/periode for undersøgelse
Vandløbsnavn: Køge Å 1994-2005


Lokalitetsnavn/strækning:


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Køge Å H 131


3260 Projektion: UTM-zone 32, Euref 89
St. 1004: x: 688961 y: 6150254
St. 1011: x: 690232 y: 6150324
St. 1012: x: 690575 y: 6150835
St. 1016: x: 691525 y: 6151250
St. 1022: x: 692064 y: 6151880
St. 1029: x: 692963 y: 6152385
St. 1031: x: 694063 y: 6151633
St. 1039: x: 696054 y: 6151362
St. 1048: x: 696920 y: 6151381
St. 1053: x: 697784 y: 6151194
St. 1057: x: 700053 y: 6150223
St. 9128: x: 699188 y: 6150586
St. 9131: x: 699627 y: 6150334


Længde af vandløbene som prøvestationerne dækker (km)
Ca. 19,0 (Prøvetagn. / felt-obs. foretaget på 20 m strækning på hver station)


Oplandsareal (km2)
? (flere overlappende deloplande)


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art


(alle observerede arter af funktionelle vandplanter) Fund-% ud af: 269 observationer med planter
(sorteret i faldende orden)


Sideskærm (Berula erecta) 27
Pindsvineknopslægten (Sparganium) 23
Vandpestslægten (Elodea) 17
Vandstjerneslægten (Callitriche) 14
Andemadslægten (Lemna) 10
Kildemosslægten (Fontinalis) 5
Ærenprisslægten (Veronica) 1
Kruset vandaks (Potamogeton crispus) 1
Vandranunkelslægten (Batrachium) 1
Åkande, submers (Nymphaeaceae f. submersa) 0,4


Alle vandløb 
rørlagte


Dansk vandløbsfaunaindeks
Faunaklasse 1 2 3 4 5 6 7


59 x 26 x 2 x


Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende
Fund-% ud af: 120 observationer med fisk


(sorteret i faldende orden)
Ørred 22
Skalle 15
Aborre 14
Gedde 12
Ål 12
Grundling 10
Pigsmerling 5
Havørred 4
Nipigget hundestejle 3
Brasen 2
Elritse 2
Suder 1


Noter:
Oplysninger om karakteristiske vandplanter, grad af vedligeholdelse/regulering, Dansk Vandløbsfauna Indeks
samt fisk stammer fra udtræk af feltdata fra amtets database WinBIO4.


Vandløbets habitatnaturtype
Prøvestationens/prøvestrækningens geografiske koordinater (UTM/GIS)


Vandløbsregistrering


Køge Å 


Vandløb i naturligt 
leje uden 


vedligeholdelse


Vandløb overvejende i 
naturligt leje, evt. med 
sparsom grødsekæring


Vandløb delvist 
regulerede. Evt. 
grødeskæring og 


oprensning ikke årlig


Vandløb regulerede, 
med årlig 


grødeskæring og 
oprensning


I alt 87 bedømmelser 
i perioden


Forekomst af fisk/lampret


1 DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abundancen af arter i et 
område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.


Amts-st. 1004, 1011, 1016, 1022, 1029, 
1031, 1039, 1048, 1053, 1057, 9128, 9131


Roskilde Amt/Jørn V. Rasmussen 
(dataansvarlig)


X X


Hyppighed eller "+" hvis forekommende


H131 Køge Å
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
N 148 - Køge Å 
 
Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om 
miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørap-
port. Rapporten skal indeholde oplysninger, der følger af bilag 1 i lo-
ven.    
 
A. Planens indhold, hovedformål og andre relevante planer 
 
Indhold 
Natura 2000-planen består af 1) en basisanalyse, 2) en målsætning 
af det enkelte område, 3) et indsatsprogram, der angiver retningslin-
jer for planens gennemførsel. Der er udarbejdet en overordnet mål-
sætning for hele Natura 2000-området samt konkrete målsætninger 
og afvejning af modstridende naturinteresser. Indsatsprogrammet 
angiver både generelle og konkrete retningslinjer for den forvaltning, 
der skal implementeres i 1. planperiode (6 år og 12 år for fredskovs-
pligtige arealer) startende fra 2010. Endelig er der en kort beskrivelse 
af sammenhæng til vandplanen og et oversigtsskema, der opsumme-
rer Natura 2000-planen jf. naturtyper og arter på områdets udpeg-
ningsgrundlag. 
 
Formål 
Planens mål på sigt er skitseret nedenfor. Indsatsen i 1. planperiode 
skal sikre eksisterende naturværdier på udpegningsgrundlaget og 
starte en proces, der genopretter akut truet natur under hensyntagen 
til eventuelle modstridende naturinteresser. For området gælder føl-
gende overordnede målsætning:  
 
• At genoprette åen til gunstig bevaringsstatus. 
• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyper-


ne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstof-
belastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder.  


 
Relevante planer 
Der er udført adskillige tiltag for at restaurere Køge Å. De omfatter 
opmagasinering og udpumpning af vand for at sikre sommervandfø-
ringen, etablering af fiskepassager, etablering af strømkoncentrato-
rer, gydebanker og beplantning samt etablering af et sandfang. Se-
nest er gennemført et vådengsprojekt syd for Åsen herunder etable-
ring af en permanent sø på kanten af habitatområdet.  
 
Engene syd for Åsen bliver græsset af kreaturer og er for visse områ-
ders vedkommende omfattet af MVJ-aftaler. Langs store dele af Køge 
Å er der indgået MVJ-aftaler med varierende indhold. Københavns 
Energi holder kildepladserne langs Køge Å åbne ved at slå græsset og 
enkelte steder muligvis ved at foretage et egentligt høslæt.  
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Der foretages årligt bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo på arealer 
langs med Køge Å. Bekæmpelse foretages også på arealer, der græn-
ser op til habitatområdet. 
 
Natura 2000-områderne vil fremgå af landsplandirektivet (de tidligere 
regionplaner). Disse skal indeholde retningslinjer i overensstemmelse 
med bekendtgørelsen om udpegning og administration af internatio-
nale beskyttelsesområder nr. 408 af 1. maj 2007. Det betyder, at 
landsplandirektivet skal indeholde retningslinjer, der i overensstem-
melse med direktivforpligtelserne kan understøtte områdernes beva-
ringsmålsætninger. Landsplandirektivet indeholder derfor ikke udlæg 
af nye arealer til byzone, sommerhusområde, nye større vejanlæg, 
øvrige trafik og tekniske anlæg eller væsentlige udvidelser eller nye 
områder til råstofindvinding på land mv., mens der kan være ret-
ningslinjer, der bidrager til at sikre naturforholdene, jf. bestemmelser 
i bekendtgørelsens §5. 
 
Der vil derfor ikke med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger 
og retningslinjer for den efterfølgende kommunale planlægning være 
modstrid mellem den og landsplandirektivet. 
 
B. Nul - alternativ  
 
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift 
for at sikre og opretholde gunstig bevaringsstatus det gælder fx en 
række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i ugunstig tilstand 
tiltag, der kan imødegå forringelse. Planen vil sikre fortsatte leveste-
der for Pigsmerling. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, risikeres det, at in-
vasive arter fortsat breder sig langs med Køge Å og tilløb. Herudover 
skal planen sikre at skovnaturtypen ikke belastes med mængder af 
luftbåret kvælstof, der overskrider naturtypernes tålegrænser samt 
beskytte skovnaturtypen mod konvertering til andre træarter. 
 
Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for:  
• Ingen arter eller naturtyper 
 
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  
• 3260 Vandløb med vandplanter på baggrund af de tidligere be-


skrevne trusler som næringsbelastning, vandindvinding og fysi-
ske forstyrrelser i form af vedligeholdelse (se vandplan for ho-
vedopland 2.4 Køge Bugt). 


• 91E0 Elle- askeskove. Skovstrukturen er præget af en mosaik 
med agerjord, eng, mose, vandløb, skov og krat og har kun små 
områder med skov der ikke er sammenhængende. Andelen af 
skovkanter og overgangszoner er meget høj og tæt på 100%. 
Den høje ende af tålegrænse-intervallet vurderes at være over-
skredet. 
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Bevaringsstatus er ukendt for:  
• 3270 Å – mudderbanke. 
• 6430 Urtebræmme 
• 1149 Pigsmerling 
• 3150 Næringsrig sø 
 
C. Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Det vurderes ikke, at de arter og naturtyper, der er udpegnings-
grundlag for Natura 2000-området vil blive påvirket i negativ retning, 
ved planens gennemførelse. 
 
D. Eksisterende miljøproblemer 
 
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er 
systematisk beskrevet i planen. Planens mål er, at sikre udpegnings-
grundlaget mod disse trusler herunder prioritering i tilfælde af mod-
stridende naturinteresser.  
 
E. Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Planen er en udmøntning af EU's Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirek-
tiv implementeret i dansk lov via Miljømålsloven. Planen vil sikre, at 
areal og tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede 
arter ikke går tilbage eller forringes. Samtidig vil der ske en særlig 
indsats for truede naturtyper og arter, hvilket er afspejlet i statens 
retningslinjer for 1. planperiode. For Køge Å gælder: 
 
1.1 Reduktion af kvælstof-deposition på områdets habitatnaturtyper 


forventes at ske gennem en kommende ændring af husdyrgod-
kendelsesloven jf. regeringsudspillet Grøn Vækst, april 2009. 
Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, her-
under fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, spilde-
vand og fodring. For marine naturtyper, større søer og vandløb 
reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen. 


1.2 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrolo-
gi. Det skal i øvrigt undersøges nærmere, hvor der er behov for 
at skabe en mere hensigtsmæssig hydrologi i skovnaturtyper, 
og disse steder sikres den for skovnaturtyperne mest hensigts-
mæssig hydrologi. 


1.3 De lysåbne terrestriske naturtyper skal sikres en hensigtsmæs-
sig ekstensiv drift og pleje, og vandløb med vandplanter sikres 
gode fysiske forhold.  


1.4 Skovnaturtyperne skal sikres en skovnaturtypebevarende drift 
og pleje. I særlige tilfælde kan permanent ophør af drift i skov-
naturtyper (urørt skov) være nødvendig for at opfylde direktiv-
forpligtigelsen, primært på arealer, som i forvejen i en længere 
periode har haft minimal eller ingen hugst.  


1.5 Der sikres levesteder for pigsmerling med hensyntagen til den 
artens sårbarhed for lavt iltindhold i åvandet. 
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1.6 Invasive arter som kæmpe-bjørneklo skal bekæmpes, og deres 
spredning forebygges.  


 
I henhold til vandplanen vil en gennemførsel af planen for vandopland 
2.4 Køge Bugt under vandrammedirektivet vurderes at indebære, at 
følgende del af Natura 2000-planens indsatsprogram bliver udført:  
 
• Nedbringelse af næringsstofbelastningen fra oplandet. 
 
F. Planens indvirkning på miljøet 
 
I tabel 1 herunder er gennemgået planens sandsynlige indvirkning på 
en række faktorer ifølge lovens bilag 1f, i de tilfælde hvor de vurderes 
at være af væsentlig betydning.  
 
 
Planens  
indvirkning på 


 
På- 
virkes 


Ingen  
Påvirk-
ning 


 
 
Redegør for indvirkning 


Biologisk mangfoldighed x  Er redegjort for. 


Befolkningen x  
De rekreative oplevelser i tilknytning 
til området sikres eller forbedres via 
et forbedret naturgrundlag.  


Menneskers sundhed  x


Fauna og flora x  Er redegjort for. 


Jordbund  x


Vand x  Er redegjort for – se i øvrigt vand-
plan for vandopland 2.4 Køge Bugt 


Luft  x
Klimatiske faktorer  x


Materielle goder  x  


Landskab x  


Et varieret landskab bestående af 
forskellige land-skabstyper fasthol-
des og udbygges. Fragmentering af 
landskabet imødegås. 


Kulturarv, herunder kirker  x
Arkitektonisk arv  x


Arkæologisk arv  x  
Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række miljøforhold.  
 
G. Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på mil-
jøet 
 
Planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i tabel 1. Vedrø-
rende modstridende naturinteresser følger prioriteringen statens ret-
ningslinjer.  
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
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Sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder 
for arter 
 
2.1 Anvendes ikke. 
 
Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- 
og miljølovgivningen 
 
3.1 Skovnaturtyper sikres. Der kan dog være tale om en dynamisk 


situation, hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, 
der over tid bidrager til sikring af en skovnaturtype. 


3.2 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er om-
fattet af lovgivningen, skal sikres mod ødelæggelse. 


 
Sigtelinje 4. Der skal gøres en særlig indsats for naturtyper og arter, 
hvis biogeografiske status er i fare 
 
4.1 Anvendes ikke. 
 
Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne 
og Skov- og Naturstyrelsen m.fl. indenfor rammerne af indsatspro-
grammet.  
 
H. Grundlag for prioriteringer og valg 
 
Planen har til hensigt at sikre udpegningsgrundlaget og fremme den 
biologiske mangfoldighed generelt. En målsætning for en bestemt na-
turtype eller art vil dog kunne indebære en nedprioritering af andre 
naturtyper/arter. Der er ikke foretaget noget valg i dette område. 
 
I. Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpeg-
ningsgrundlag og naturværdier via NOVANA og DEVANO overvåg-
ningsprogrammer. Desuden afrapporterer Danmark den nationale 
indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-Kommis-
sionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det 
nuværende videns grundlag for områdets udpegningsgrundlag i for-
bindelse med naturplanlægningen. Analysen gennemgår systematisk 
udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af status for hver enkelt 
art og naturtype. Det er hensigten, at denne analyse opdateres i for-
bindelse med fremtidige planperioder.  
 
J. Ikke teknisk resume 
 
I medfør af lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der foretaget en mil-
jøvurdering. Planen vil sikre eller forbedre bevaringsstatus for områ-
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dets udpegningsgrundlag og den biologiske mangfoldighed generelt 
samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
Planen betyder, at de rekreative oplevelser i tilknytning til området 
forbedres via et forbedret naturgrundlag og nedsat næringsstofbe-
lastning via vandplanen. 
 
Det overordnede mål for Køge Å er at genoprette åen til gunstig be-
varingsstatus.  
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Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler


Natura 2000-område: 148 Køge Å


Pigsmerling1149 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Køge Å131


Mulige virkemidler til truslen:


 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Køge Å131


Mulige virkemidler til truslen:
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 Vandløb med vandplanter3260 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Køge Å131


Grødeskæring i vandløb Miljøvenlig  vandløbspleje Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Uhensigtsmæssig hydrologi Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Belastning med organisk stof Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Uhensigtsmæssig hydrologi Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


 Vandløb med tidvis blottet mudder med 
enårige planter 


3270 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Køge Å131


Mulige virkemidler til truslen:
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 Bræmmer med høje urter langs 
vandløb eller skyggende skovbryn


6430 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Køge Å131


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter


 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld


91E0 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Køge Å131


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


15. november 2011 Side 3 af 4







Natura 2000-område: 148 Køge Å


15. november 2011 Side 4 af 4





		rptBilag2_SamletMedSubs






NOTAT 
 


vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) 
 


Forslag til Natura 2000-plan nr. 148 
 


Køge Å 
 


 
Udkast til Natura 2000-plan blev annonceret i ekstern høring den 4. oktober 2010. Høringsfristen 
udløb den 6. april 2011. 
 
Høringsmateriale, høringssvar og høringsnotater kan ses på 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/ 
og  
http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx 
 
Forslag til Natura 2000-plan er annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante 
myndigheder (jf. miljømålsloven § 43 og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-
skovplaner § 5). 
 
Naturstyrelsen har modtaget i alt 1650 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer, og 
dertil omkring 300 mere generelle høringssvar vedrørende vand- og naturplanlægningen. De 
generelle høringssvar er sammenfattet i et samlet notat, der kan ses på www.nst.dk. 
 
Til Natura 2000-plan nr. 148 er der modtaget i alt 6 høringssvar fra Køge Kommune (ID 588), 
Danmarks Naturfredningsforening (ID 1764), Østlige Øers Landboforening (ID 2951), 
Landboforeningen Gefion og Sjællandske familielandbrug (ID 2955), Carlsen- Langes 
Legatstiftelse (ID 1047) og Vallø Stift (ID 4455).   
 
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Invasive arter 
2. Grødeskæring 
3. Trusler 
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emner, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
4. Tilstandsvurdering og bevaringsstatus 
5. Kvælstof 
6. Målsætning 
7. Datagrundlag 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter. 
Kommentarer hertil er anført i kursiv. 
 



http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/

http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx

http://www.nst.dk/





Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger 
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 
 
  
Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Invasive arter: 
Høringssvar: 
Køge Kommune og Danmarks Naturfredningsforening ønsker de invasive arters udbredelse 
dokumenteret og, at arterne bekæmpes (primært kæmpebjørneklo og mink)  
 
Naturstyrelsen: 
Som det oplyses i høringssvarene sker der allerede en bekæmpelse af mink og bjørneklo.  
 
2. Grødeskæring: 
Høringssvar: 
Danmarks Naturfredningsforening mener, at grødeskæring skader biodiversiteten i vandløbet. 
Carlsen – Langes Legatstiftelse påpeger, at grødeskæring kan være nødvendig for at holde jorderne 
dyrkbare. 
 
Naturstyrelsen: 
Vedligeholdelsen af Køge Å sker efter gældende regulativ. Eventuelle ændringer i dette påhviler 
kommunen, som vandløbsmyndighed. 
 
3. Trusler 
Høringssvar: 
Vallø Stift mener, at spildevandspåvirkningen af Køge Å er så væsentlig for åens vandkvalitet, at 
spildevand bør nævnes som trussel på en mere fremtrædende plads. 
 
Naturstyrelsen: 
Spildevandsbelastningen er nævnt under trusler, men det er korrekt, at omtalen er summarisk i 
Natura 2000-planen. Spildevand håndteres via vandplanlægningen. 
 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 148 
Der foretages ikke ændringer i planen på baggrund af de indkomne høringssvar.  
 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 148 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer af teksten.  
 
Hverken ændringerne som følge af de indkomne bemærkninger, eller Naturstyrelsens egne 
justeringer giver anledning til fornyet høring af planforslaget. 
 
 
 
 







Sammenfattende redegørelse for høring over miljørapport (SMV) 
Parallelt med offentlig høring af planudkast til Natura 2000-plan for område nr. 148 har SMV-
redegørelse for planen været i offentlig høring i henhold til bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer §8. 
 
Natura 2000-planens formål er at sikre eller genoprette bevaringsstatus for de arter og naturtyper, 
der har dannet grundlag for udpegning af Natura 2000-område nr. 148. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
 
Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændring af Natura 2000-planen.  
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/ 
som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de naturtyper og arter, som 
planlægningen omfatter. Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv og 
Kommunernes Landsforening overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats. 



http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/
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