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Bilag 11      27. september 2021

                     Udarbejdet af: FKA og DOE  

Vurdering af påvirkningen af Natura 2000-områder i forbindelse med 

Østbaneprojektet    

 

1. Baggrund 

Der skal gennemføres en gennemgribende sporrenovering af hele Østbanen, som strækker sig fra Køge Station mod 

Hårlev, hvor banen deler sig i henholdsvis Hårlev-Rødvig og Hårlev-Faxe Ladeplads. I alt en strækning på ca. 50 km. 

Baneafvandingen på hovedparten af strækningen skal renoveres / retableres / fornyes. Dette sker ved etablering af 

nye banegrøfter, oprensning af eksisterende grøfter, etablering af bassiner og tilkobling til eksisterende dræn og 

rørlægninger. 

Derudover skal Rødvig Station flyttes fra sin nuværende placering tæt ved Rødvig Havn til en nordligere placering, og 

Faxe Syd Station skal retableres som krydsningsstation. 

I forbindelse med projektet vil der blive foretaget arbejde, som vil påvirke banens omgivelser direkte eller indirekte, 

f.eks. i forbindelse med dæmningsudvidelser, retablering af afvandingsgrøfter, etablering af forsinkelsesbassiner, 

etablering af overløbsbassiner samt anlæg af midlertidige arbejds- og adgangsveje og midlertidige 

arbejdspladsarealer. 

Når arbejdet er afsluttet, vil driften af banen fortsætte som hidtil. 

I dette notat vurderes det, hvorvidt Østbaneprojektet vil kunne påvirke Natura 2000-områderne; nr. 149 - 

Tryggevælde Ådal, nr. 152 – Vallø dyrehave, nr. 206 – Stevns Rev, nr. 148 – Køge Å, nr. 159 – Bagholt Mose, nr. 161 - 

Søer ved Bregentved og Gisselfeld, nr. 167 –Skove ved Vemmetofte, samt nr. 182 –Holtug Kridtbrud.  

De væsentligste potentielle påvirkninger af Natura 2000-områderne vedrører inddragelse af arealer til anlæggelsen af 

midlertidige arbejdspladsarealer og arbejdsveje samt dæmningsudvidelser. Herudover vil der ske udledning af 

regnvand fra eksisterende og nye grøfter langs banen.  

Afvandingen foregår i visse tilfælde til målsatte vandløb, men idet der ikke ændres på kvaliteten af det vand, der 

tilføres vandløbene, og idet der ikke sker påvirkninger, der ændrer på vandløbets fysiske form, forholder dette notat 

sig ikke til de målsatte vandløb.  

I anlægsfasen, der forventes at ligge i en ca. 8 måneder lang periode medio 2023, må der forventes at forekomme 

støjende aktiviteter. Idet arbejdet på de enkelte lokationer foregår i kortere perioder, vurderes det, at dette ikke er et 

forhold, der kan påvirke det enkelte Natura 2000 område væsentligt, og derfor bliver spørgsmålet om støjende 

aktiviteter ikke behandlet yderligere. 

 



   

2 
 

 
Figur 1: Natura 2000-områder i området omkring Østbanen. 

2. Lovgrundlag 

EU har vedtaget to naturbeskyttelsesdirektiver, henholdsvis habitatdirektivet (EU, 1992) og fuglebeskyttelsesdirektivet 

(EU, 1979), som har til formål at beskytte sårbare, sjældne eller karakteristiske naturtyper og arter, samt deres 

levesteder. Beskyttelsen sker via udpegning af Natura 2000-områder, der kan fungere som sikre levesteder for de 

beskyttede naturtyper og arter. 

Ifølge habitatbekendtgørelsen skal der udarbejdes en væsentlighedsvurdering af planer og projekter, som vil være 

placeret inden for de beskyttede områder, eller som kan påvirke ind i de beskyttede områder og dermed påvirke 

udpegningsgrundlaget. Hvis det i væsentlighedsvurderingen ikke kan afvises, at projektet kan påvirke et Natura 2000-

område væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering. 

2.1 Natura 2000 

Ifølge vejledningen til habitatbekendtgørelsen (Miljøstyrelsen, 2020) skal vurderingen af, om en plan eller et projekt 

påvirker et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt, rette sig mod påvirkningen af de karakteristika 

og miljømæssige forhold, der kendetegner det konkrete Natura 2000-område, herunder særligt de konkrete fastsatte 

bevaringsmålsætninger for de arter og naturtyper, der er på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. 

Ifølge vejledningen er en påvirkning som udgangspunkt ikke væsentlig: 

• hvis påvirkningen skønnes at indebære negative udsving i bestandsstørrelser, der er mindre end de naturlige 

udsving, der anses for at være normale for den pågældende art eller naturtype, eller 

• hvis den beskyttede naturtype eller art efter en konkret vurdering skønnes hurtigt og uden menneskelig 

indgriben at kunne opnå den hidtidige tilstand eller en tilstand, der skønnes at svare til eller være bedre end 

den hidtidige tilstand. Midlertidige forringelser eller forstyrrelser i en eventuel anlægsfase, der ikke har 

efterfølgende konsekvenser for de arter og naturtyper Natura 2000-området er udpeget for at beskytte, er 

almindeligvis ikke væsentlig påvirkning 

Som datagrundlag er anvendt følgende: 
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• Natura 2000-planerne for områderne: 149, 152, 206, 148, 159, 161, 167 og 182 

• Natura 2000-planernes basisanalyser 

• Handleplaner for Natura 2000-områderne  

• Natura 2000 databasen på www.mst.dk 

• Danmarks Miljøportal 

• Relevant og gældende lovgivning. 

2.2 Bilag IV-arter  

I forhold til bilag IV-arter skal det sikres, at det ansøgte projekt ikke forsætligt forstyrrer bilag IV-arter i deres naturlige 

udbredelsesområde eller beskadiger eller ødelægger arternes yngle- og rasteområde i arternes naturlige 

udbredelsesområde. Det er ikke tilladt at gennemføre projekter, der kan beskadige eller ødelægge yngle- og 

rasteområder for disse arter. Forudsætningen for dette er, at den økologiske funktionalitet af et yngle– eller 

rasteområde for bilag IV-arter opretholdes på mindst samme niveau som hidtil. 

 

3. Tryggevælde Ådal Natura 2000-område nr. 149 

Østbanen krydser på en 250 meter lang strækning mellem Hårlev og Varpelev Natura 2000-område nr. 149, 

Tryggevælde Ådal. Dette Natura 2000-område er på i alt 347 ha og består af Habitatområde nr. 132. 

Natura 2000-området består af et stort sammenhængende lavbundsområde omkring Tryggevælde Å, fra 

sammenløbet med Stevns Å syd for Hårlev til udløbet i Køge Bugt. Ådalen ligger i en gammel fjordarm og fremstår som 

et stort lavbundsområde domineret af enge, der oversvømmes i perioder af vinterhalvåret. Stedvis er der store arealer 

med rigkær mellem de ånære enge og de landbrugsarealer, der afgrænser ådalen. Mange steder afgrænses ådalen af 

levende hegn. Sydøst for Valløby findes et lille skovområde med forekomster af elle- og askeskov. 

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte vandløbet og dets dynamik med de omkringliggende 

lavbundsarealer samt områdets rigkær og de dyr og planter, som er knyttet til denne naturtype. Mygblomst er i 

NOVANA-regi blevet eftersøgt uden fund på denne lokalitet i 2004, 2005, 2006 og 2011. Det vurderes, at lokaliteten 

aktuelt rummer egnede voksesteder. På grund af manglende fund er arten ikke behandlet yderligere i basisanalysen.

 

Figur 2: Natura 2000 område: 149 Tryggevælde Ådal.  

3.1 Potentiel påvirkning af Natura 2000-området 

http://www.mst.dk/
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Det vurderes, at følgende forhold er relevante at vurdere i relation til en eventuel påvirkning af Natura 2000-området 

og dets udpegningsgrundlag: 

• Inddragelse af arealer. 

• Udledning af regnvand. 

• Rydning af træer/skov. 

Den eksisterende banedæmning krydser i den østlige del af Natura 2000-området Tryggevælde Å. Her sker ingen 

ændringer i forbindelse med projektet. 

I forbindelse med projektet foretages der i Tryggevælde Ådal en udvidelse af den øverste del af banedæmningen 

(banketudvidelse). Udvidelsen sker på en strækning på ca. 50 meter på den nordlige del af sporet i den vestlige side af 

Ådalen. Udvidelsen sker ved, at der bliver lagt nyt materiale (jord) på siden af den eksisterende dæmning, fra 

underside af sveller og ca. 1 meter ned af dæmningen. Dette gøres for at sikre sporet. Arbejdet sker inden for det 

nuværende dæmningsareal, og arealet af dæmningen ændres ikke. Der vil således ikke blive inddraget yderligere areal 

fra Natura 2000-området. 

Der anlægges ingen midlertidige arbejdsarealer eller midlertidige arbejdsveje inden for Natura 2000-området, og der 

sker ingen rydning af skov eller træer. 

Fjernelse af de gamle skinner og sveller, bortgravning af den gamle skærveballast og underballast, udlægning af ny 

underballast og nye skærver, samt udlægning af nye sveller og nye skinner sker fra sportracéet / banedæmningen. 

 

Fig: 3. Afvandingsforhold ved Tryggevælde Å 

På figur 3 ses afvandingsforholdene omkring Tryggevælde Ådal. Figuren er endvidere vedhæftet som selvstændig fil, 

så det er muligt at se detaljerne. Afvandingen af banen inden for Tryggevælde Ådal vil foregå som før 

sporrenoveringen, (dvs. diffust fra banedæmningen og ud i området). Afvandingsforholdene og afvandingsmængden 

vil dermed ikke ændres inden for ådalen. På såvel den vestlige som den østlige side af ådalen retableres de 

eksisterende afvandingsgrøfter. Fra østsiden ledes vandet direkte til Tryggevælde Å. På vestsiden slutter grøften ved 

grænsen til ådalen, og vandet ledes diffust til Tryggevælde Å. Der sker således ingen ændringer i forhold til den 

nuværende afvanding til Ådalen. 
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3.2 Områdets udpegningsgrundlag 

 

Tabel 1: Naturtyper og arter der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området, Basisanalyse 2022-2027. Tal i parentes 

henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret 

naturtype.  

 

3.3 Habitatnaturtyper 

 

Figur 4: Oversigtskort over Natura 2000-området. På kortet vises områdets kortlagte habitatnaturtyper 

Naturtypen vandløb (3260) forekommer i hele landet, men er mest hyppig i den vestlige del af landet. Naturtypen 

karakteriseres ved at have flydende eller neddykket vegetation af vandplanter i form af karplanter, mosser eller 

kransnålalger (Miljøstyrelsen, 2016). 

Den kortlagte vandløbsstrækning omfatter størstedelen af Tryggevælde Ås forløb inden for habitatområdet samt dets 

mindre tilløb. Hovedforløbet føres gennem en bred ådal og udmunder i Køge Bugt ved Strøby Egede. På strækningen 

mellem Valløby og Strøby er der i 2015 kortlagt to mindre arealer med tidvis blottet mudder med enårige planter 

(3270). Naturtypen er afhængig af vandløb med partier af fint substrat (finere end sand) og svingende vandstand og vil 

som oftest kun dukke op i veludviklet form med års mellemrum. 
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Som det fremgår af figur 4, ligger Østbanen uden for den øvrige kortlagte habitatnatur. I Stevns Kommunes 

besigtigelsesopgørelse fra den 21. maj 2019 (jf. Danmarks Miljøportal) for arealet syd for banen og ned til Tingvej, er 

hovednaturtypen registreret som fersk eng. I bemærkningerne står: ’’Meget værdifuldt engareal. De mest ånære dele 

præget af oversvømmelser. Især i den centrale, noget sydvestlige del af området findes våde, stærkt knoldede, 

artsrige partier med store bestande af bl.a.: trævekrone, rød-kløver, kødfarvet gøgeurt, tvebo baldrian. Det 

bemærkes, at de marknære dele er i ringere tilstand.’’ 

Den væsentligste trussel mod de lysåbne naturtyper i området er manglende drift og heraf følgende tilgroning med 

høj græs/urtevegetation og vedplanter. En betydelig del af de sure overdrev trues endvidere af invasive arter. 

3.4 Habitatarter 

Kildevældsvindelsnegl lever især i kalkrige kildeområder, hvor indholdet af calcium er højt, og hvor der konstant er høj 

fugtighed. Det er også vigtigt, at levestederne er lysåbne, så vegetationen domineres af lavtvoksende star-arter, da 

tuerne kan yde sneglene beskyttelse mod græsning, og da de samtidig kan være vigtige overvintringssteder for arten. 

Kildevældsvindelsnegl overvåges ét sted i området. Ved overvågningen i 2018 blev et eksemplar af arten fundet. 

Kildevældsvindelsneglen er fundet mere end 4 km fra Østbanen. 

Skæv vindelsnegl forekommer både på fugtige og tørre lokaliteter. For de fugtige levesteders vedkommende er der 
ofte tale om fugtige enge og krat eller frodige enge med rigkær med højtvoksende star-arter. Hvad angår tørre 
lokaliteter, findes sneglen ofte nær havet på græsbevoksede åbne arealer, men den kan også forekomme i det åbne 
landbrugsland i markhegn. 

 
Skæv vindelsnegl overvåges ét sted i området. Ved overvågningen i 2009 blev der registreret over 10 dyr i 

rigkærsvegetationen. Skæv vindelsnegl er fundet to steder i området, henholdsvis 3 km og 4 km fra Østbanen.  

Bredøret flagermus er som alle andre flagermus en bilag IV-art. Den er tilknyttet gamle løvskove med gamle, hule 
træer og mindre åbne områder. Her jager den langs skovkanter, levende hegn og veje. Den kan også ses ved og i 
bebyggelse. Ynglekvarteret er typisk et hult træ, men det kan også være i en større bygning. Vinterkvarteret er som 
regel kældre og gruber. Under vintersøvnen hænger dyrene ofte enkeltvis. Når bredøret flagermus søger føde, foregår 
det ofte i ca. 4-5 meters højde, og den jager som regel over vand, levende hegn og skovbryn. Observationer af 
flagermus fremgår af Bilag 10: Beskyttede arter.  

 

3.5 Vurdering af påvirkningen 

Sporrenoveringsarbejdet vil alene medføre anlægsarbejder på den eksisterende banedæmning, og der vil ikke blive 

inddraget yderligere areal i Natura 2000-området. Der sker ingen ændringer ved den eksisterende dæmning over 

Tryggevælde Å og vandløbet bliver ikke påvirket af projektet. Den øvrige registrerede habitatnatur ligger længere væk 

fra banen og bliver ikke påvirket. Idet der ikke ændres på afvandingen fra banen i forhold til Natura 2000-området, 

vurderes afvandingsforholdene ikke at kunne påvirke området. 

Habitatarterne kildevældsvindelsnegl og skæv vindelsnegl er registreret mellem 3 og 4 km fra banen, og da områderne 

op til banen ikke vurderes at være potentielle levesteder for arterne, vurderes disse ikke at blive påvirket af arbejdet. 

Der sker ingen fældning af træer i området i forbindelse med projektet, og på strækningen langs banedæmningen 

findes der ikke egnede træer med hulheder eller dybe sprækker, og der findes ikke andre strukturer for flagermus 

omkring baneområdet. På den baggrund vurderes det, at den Bredørede flagermus ikke vil blive påvirket af projektet. 

Samlet set vurderes projektet ikke at påvirke Natura 2000-område nr. 149 Tryggevælde Ådal væsentligt.  
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4. Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152 

Natura 2000-området, der ligger ca. 6 km syd for Køge, har et areal på 64 ha og består af habitatområde nr. 198.  

Hovedparten af området, ca. 47 ha, består af skov, hvoraf hovedparten er omfattet af fredskovspligt. Der er ca. 18 ha 

af området, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Hovedparten af § 3-arealet er lysåben natur som 

overdrev, enge og kær, og en del af arealet er elle- og askeskov. Der findes en stor bestand af gamle træer i 

Dyrehaven, bl.a. flere gamle alléer bestående af hestekastanje samt gamle træer af bøg, eg og lind. De gamle træer 

giver gode levemuligheder for insekter og andre dyr, herunder hulrugende fugle. I skoven findes flere skovlysninger, 

der stedvist er botanisk artsrige, og som er levested for dagsommerfugle. Der bliver ikke drevet traditionel skovdrift 

på arealet, hvilket betyder, at det døde ved af faldne træer forbliver i skovbunden. De lysåbne arealer plejes med 

slåning. I dyrehaven findes to større søer, der er opstået ved opstemning af et lille vandløb. Dyrehaven ligger i 

tilknytning til Vallø Slot og park, og den ejes af Vallø Stift.  

Vallø Dyrehave er omfattet af en fredning, der dækker Vallø Gods. Fredningen har til formål at bevare de 

landskabelige værdier i form af herregårdslandskab samt sikre de kulturhistoriske værdier, der er knyttet til Vallø Stift. 

Fredningen skal også sikre offentlighedens adgang til skovene, slotsparken og Dyrehaven. 

 

Figur 5. Afgrænsning af Natura 2000-område 152 Vallø Dyrehave. 

 

4.1 Potentiel påvirkning af Natura 2000-området 

Det vurderes, at følgende forhold er relevante at vurdere i relation til en eventuel påvirkning af Natura 2000-området 

og dets udpegningsgrundlag: 

• Inddragelse af arealer. 

• Udledning af regnvand. 

Med en afstand på knap 100 meter fra banen til Natura 2000-området vil der ikke være en væsentlig påvirkning af 

området i forbindelse med arbejdet på banen, og der vil heller ikke blive placeret arbejdsveje eller arbejdsarealer 

indenfor områdets afgrænsning. 



   

8 
 

På strækningen langs Natura 2000-området retableres grøfteanlæg til afvandingen på begge sider af banen. Fra 

grøften på vestsiden af banen ledes vandet ved en rørunderføring under banen og ud på den østlige side af banen, 

hvor det tilsluttes en eksisterende ledning. Afvandingen af banen vil foregå som før sporrenoveringen. Af figur 6 ses 

afvandingsforholdene omkring Vallø Dyrehave. Figuren er endvidere vedhæftet som selvstændig fil, så det er muligt at 

se detaljerne. 

 
Fig: 6. Afvandingsforhold ved Vallø Dyrehave. 

4.2 Områdets udpegningsgrundlag 

 
Tabel 2: over udpegningsgrundlag. Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i 

parentes ved naturtyper og arter henviser til talkoder i habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret art 

eller naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet ovenfor. Arter og naturtyper, der er 

tilføjet udpegningsgrundlaget er markeret med ”NY”.  

4.3 Vurdering af påvirkningen 

Der sker ingen ændringer i afvandingen fra banen på strækningen langs Vallø Dyrehave, og der anlægges ingen 

midlertidige arbejdspladser eller arbejdsveje ind i området.  

Samlet set vurderes projektet derfor ikke at påvirke Natura 2000-område nr. 152 Vallø Dyrehave. 
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5. Stevns Rev Natura 2000-område nr. 206 

Natura 2000-område nr. 206 har et areal på 4.640 ha og består af Habitatområde nr. 206. 

 

Figur 7: Afgrænsning af Natura 2000 område 206, Stevns Rev. 

Området ligger inden for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt og 2.6 Østersøen i Stevns Kommune. Området er meget 

eksponeret med hensyn til strøm og bølger. Dybden falder hurtigt til et par meter, for herefter at falde jævnt ud til ca. 

20 meters dybde. Bunden består mest af kridt, stenplader og sten i alle størrelser fra 2-50 cm. Sand forekommer også, 

men en decideret sandbund forekommer kun enkelte steder i området. Området er præget af rørhinde på det lave 

vand, mens rødalgerne og blåmuslingerne dominerer på det dybe vand. Enkelte steder, hvor bundforholdene tillader 

det, ses tætte bede af ålegræs. 

I Stevns Rev-området er der specielt fokus på stenrevet som levested for en lang række karakteristiske marine dyre- 

og plantearter. Der findes ingen arter fra habitatdirektivets bilag 2.  

Naturstyrelsen har i basisanalysen 2016-21 beskrevet trusler mod områdets udpegningsgrundlag. Den væsentligste 

trussel for området er eutrofiering, som for mange andre marine områder. I området ses en del løsliggende og 

fastsiddende trådalger, hvilket er et udtryk for en vis belastning af området. Den lokale belastning er ikke væsentlig, 

og eutrofieringen af området skyldes overvejende en helt generel næringsberigelse af de store vandmasser i 

Østersøen og Kattegat. 

5.1 Potentiel påvirkning af Natura 2000-området 

Idet der er tale om et marint område, vurderes det, at følgende forhold er relevante at vurdere i relation til en 

eventuel påvirkning af Natura 2000-området og dets udpegningsgrundlag: 

• Udledning af regnvand. 

I dag afvander sporarealet direkte/diffust til Lejdebæk. Fra Vemmetoftevej og frem til den nuværende Rødvig Stations 

placering formodes det, at banen via banedrænssystem afvander ureduceret til den rørlagte del af Lejdebæk, hvilket 

er en strækning på ca. 500 meter. Lejdebæk har udløb i Faxe Bugt, som er en del af Natura-2000 område nr. 206. 
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Efter banerenoveringen vil det befæstede areal blive forøget med den nye Rødvig Station samt et ekstra spor på ca. 

150 meter. På strækningen mellem Vemmetoftevej og Vinkelvej fjernes dog samtidig ca. 120 meter spor. Den 

resterende del af sporet fra Vinkelvej og frem til den nuværende Rødvig Station vil ikke blive fjernet. 

På den nye station vil der blive etableret perron, forplads, sti mellem forplads og perron, samt ny p-plads. Hele det nye 

stationsområde afvander til Lejdebæk. P-plads, perron, sti og forplads afvandes til traditionelle rendestensbrønde, alle 

med sandfang og et lukket transportledningssystem. 

Som det fremgår af tabel 4, er det samlede befæstede areal ved nye station i Rødvig ca. 0,4 ha. 

Arealtype Areal 

Det nye spor vil blive ca. 260 m langt og ca. 6 m bredt  1.560 m2 

Omløbssporet vil blive ca. 160 m langt og ca. 6 m bredt 800 m2 

Perronarealet er på 90 m x 5 m 450 m2 

Rampe op til perron er på ca. 30 m x 4 m 120 m2 

Parkeringsarealet er på ca. 50 m x 28 m 1.400 m2 

Overdækket cykelparkering er på ca. 20 m x 5 m 100 m2 

Toiletbygningen/velfærdsbygningen er på ca. 12 m x 5 m 60 m2 

I alt 4.490 m2  

Tabel 4: Nye befæstede arealer i forbindelse med Ny Rødvig Station. 

Årsnedbøren i Rødvig er 708 mm svarende til, at der vil maksimalt vil blive tilført Lejdebækken 2.550 m3/år fra diverse 

arealer/bygninger tilknyttet den nye station.  

 

5.2 Områdets udpegningsgrundlag 

 

Tabel 3: Naturtyper, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes ved naturtyper henviser til talkoder i 

habitatdirektivets bilag 1. 

5.3 Vurdering af påvirkningen 

Natura 2000-området bliver ikke berørt af selve arbejdet på og langs med banen og stationsbygningen, og da det er en 

marin udpegning, er det alene udledning af regnvand, som potentielt vil kunne påvirke Natura 2000-området. 

Ved sporrenoveringen af Østbanen og etableringen af Ny Rødvig Station vil udledningen til Lejdebæk forøges gennem 

overfladevand fra den nye Rødvig Station. Det vil alene være overfladevand fra belægninger, tag- og parkeringsareal, 

der samlet set udgør 0,4 ha. I forbindelse med stationen bliver der etableret sandfang ved de enkelte brønde. 

Udledningen vurderes ikke at kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt. 

Samlet set vurderes det, at projektet ikke påvirker Natura 2000-område nr. 206 væsentligt. 
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6. Køge Å Natura 2000-område nr. 148 

Køge Å Natura-2000 område nr. 148 ligger i fugleflugtslinje ca. 1 km nordvest for Østbanen. Natura 2000-området har 

et areal på 59 ha., og består af Habitatområde nr. H131  

 

Fig 8: Natura 2000-områdets afgrænsning. Natura 2000-området består af habitatområde H131 (grøn afgrænsning).  

Køge Å strækker sig fra Køge by og vest på til nord for Bjæverskov. Området udgøres hovedsageligt af Køge Å, men 

indeholder også en del lave enge, som 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. Området er primært udpeget for at beskytte selve vandløbet som levested for planter og dyr, 

herunder fisken pigsmerling.  

6.1 Potentiel påvirkning af Natura 2000-området 

Det vurderes, at følgende forhold er relevante at vurdere i relation til en eventuel påvirkning af Natura 2000-området 

og dets udpegningsgrundlag: 

• Udledning af regnvand. 

Med en afstand på omkring 1 km fra banen til Natura 2000-området vil området ikke direkte blive berørt af arbejdet 

på banen, og der vil heller ikke blive placeret arbejdsveje eller arbejdsarealer indenfor områdets afgrænsning. 

Østbanen afvander på strækningen til Tangemosebækken. Efter retablering af banegrøfterne forbliver udledningen af 

overfladevand fra banen til Tangmosebækken uændret. Tangmosebækken er et tilløb til Køge Å nedstrøms Køge Å, 

umiddelbart før udløb i Køge Havn. Denne del af åen er ikke udpeget som Natura 2000 område.  

6.2 Vurdering af påvirkningen 

Natura 2000-området bliver ikke berørt af selve arbejdet på banen. Der sker ingen arealudlæg indenfor området, og 

afvandingen sker til den del af åen, der ikke er udpeget som Natura 2000-område nedstrøms Køge Å. 
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7. Øvrige Natura 2000-områder 

Bagholt Mose Natura 2000-område nr. 159 har et areal på 13,6 ha.  Området ligger 11 km fra den nærmeste del af 

Østbanen, og det vurderes på den baggrund, at hverken sporrenovering eller afvanding fra banen kan påvirke dette 

område. 

Søer ved Bregentved og Gisselfeld Natura 2000-område nr. 161, ligger ca. 8 km i fugleflugtslinje vest for Østbanen. 
Natura 2000-området har et areal på i alt 597 ha fordelt på 5 søer og deres næropland, som hovedsageligt består af 

landbrugsland og lidt skov. Det vurderes, at sporrenoveringen og afvandingen fra banen ikke kan påvirke dette 

område, alene på grund af afstanden. 

Skove ved Vemmetofte Natura 2000-område nr. 167 er et ca. 1.880 ha stort område, der består af 

fuglebeskyttelsesområde F92 og habitatområde H144. I denne sammenhæng er det alene habitatudpegningen, der er 

relevant, og det nærmeste punkt af disse ligger ca. 2,7 og 5,2 km i fugleflugtslinje fra Østbanen. Det vurderes, at 

sporrenoveringen og afvandingen fra banen ikke vil påvirke dette område. 

Holtug Kridtbrud Natura 2000-område nr. 182, er et 5 ha stort område, der består af Habitatområde 183. Området 

ligger ca. 4,5 km i fugleflugtslinje øst for Østbanen.  På grund af afstanden vurderes projektet ikke at påvirke dette 

område. 

 

8. Kumulative effekter  

Ifølge habitatdirektivet skal væsentlighedsvurderingen også omfatte mulige kumulative effekter, eksempelvis i forhold 

til eksisterende belastninger og i forhold til allerede vedtagne planer, som endnu ikke er realiseret, og fra planer og 

projekter som ligger i forslag. Der er ikke kendskab til projekter eller planer, der kan have kumulative effekter i 

forbindelse med nærværende projekt.  

 

9. Sammenfatning  

Samlet set vurderes det, at Østbaneprojektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000-områderne; nr. 149 - Tryggevælde 

Ådal, nr. 152 – Vallø dyrehave, nr. 206 – Stevns Rev, nr. 148 – Køge Å, nr. 159 – Bagholt Mose, nr. 161 - Søer ved 

Bregentved og Gisselfeld, nr. 167 - Skove ved Vemmetofte, samt nr. 182 - Holtug Kridtbrud. Projektet vil ikke påvirke 

bevaringsmålsætninger for områderne eller bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for 

at beskytte. 


