Resume
Natura 2000 område nr. 148 Køge Å
Områdebeskrivelse
Natura 2000 området Køge Å strækker sig fra Køge by og vest på til nord for Bjæverskov. Området dækker et areal på næsten 60 ha og udgøres hovedsagelig af Køge Å, men indeholder
også en del af de lave enge, der ligger ned til åen.
Køge Å løber gennem et meget varieret landskab - fra intensivt dyrket landbrugsland, over lave fugtige enge og større skove - for til sidst at løbe gennem Køge by inden den munder ud i
Køge Bugt.

Vigtigste naturværdier
Området er udpeget for at beskytte den lille fisk pigsmerling, vandplanterne knyttet til selve
åen, urtevegetationen samt elle- og askeskove langs vandløbet.
Pigsmerling er fundet flere steder i Køge Å og vurderes at være forholdsvis talrig. Inden for
Natura 2000 området findes godt 6 km bræmmer langs Køge Å med høj urtevegetation.

Trusler mod områdets naturværdier
Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne mod
udpegningsgrundlaget er registreret.
Køge Å påvirkes af næringsstoffer som følge af udledning af spildevand og af vandindvinding.
Endvidere er elle- og askeskove langs vandløbet negativt påvirket af næringsstoffer. Vandløbsvedligeholdelsen i form af oprensning og grødeskæring kan muligvis forringe betingelserne for
at fastholde eller udvide arealerne med de naturtyper, der er knyttet til selve vandløbet. Desuden er Kæmpe-bjørneklo en trussel for naturværdierne flere steder i området.
Intensiv skovdrift kan medføre, at skovnaturtyper forringes eller ødelægges, eller at skovnaturtyper konverteres til skovnaturtyper, der ikke er omfattet af habitatdirektivet.

Målsætning
Det overordnede mål for området er at genoprette åen til gunstig bevaringsstatus at sikre velegnede levesteder for pigsmerling.
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Indsats
Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan:
Indsats

Stort
omfang

Rydning, fjernelse af uønsket opvækst
Herunder bekæmpelse af invasive arter
Forbedring af hydrologi
Fx ved at standse dræning, genoprette vandløb, fjerne diger

Mindre
omfang

Ikke
anvendt

X
X

Ekstensiv drift
Fx indførsel eller opretholdelse af græsning, høslet mm.

X

Sikring af arealer
Sikring af natur der ikke pt. er beskyttet
(fx stenrev og skovnatur)

X

Reducere forstyrrelser
Fx færdsel, sejlads og jagt
Forbedring/sikring af levesteder
Fx ved etablering af vandhuller, sikring af redetræer
eller større fouragerings- eller yngleområder

Undersøges nærmere

X
X

Indsatsen vil helt overvejende dreje sig om at der skal ske en reduktion i tilledningen af næringsstoffer til Køge Å samt at sikre åen en forbedret hydrologi, ligesom der skal sikres gode
levesteder for pigsmerling.
Indsatsen for skovene vil helt overvejende dreje sig om beskyttelse af skovarealerne, samt
sikring af hensigtsmæssig skovnaturtypebevarende drift og pleje.
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