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indledning
indledning

”helhedsplan for tryggevælde ådal” udarbejdes på bag-
grund af en landskabsanalyse af hele opgaveområdet. 
landskabsanalysen består af en kortlægning af de eksiste-
rende forhold, en vurdering af stedet, samt en strategi for 
den fremtidige udvikling i området.

nærværende vurdering er 3. fase i ”helhedsplan for tryg-
gevælde ådal”. vurderingen er udarbejdet i perioden sep-
tember - november 2010 i forlængelse af kortlægningen. 

vurderingen er en landskabelig analyse af stedets tilstand 
og har til formål at give en samlet analyse af opgaveom-
rådets rekreative, natur- og kulturhistoriske kvaliteter, 
udfordringer og muligheder. 

vurderingen omfatter en række analyser, som fører til 
en overordnet landskabelig vurdering af tryggevælde 
ådal. analyserne er bygget op omkring emnerne historie, 
forundersøgelse, naturgeografi, kulturgeografi og rumlige 
forhold, ligesom kortlægningen.

i perioden oktober til december er der 5 arbejdsgrupper, 
som skal give deres forslag til ådalenes kvaliteter, udfor-
dringer og muligheder i forhold til natur- og kulturlandska-
bet, plejen, lodsejerne, kulturhistorien og de rekreative 
muligheder. 

på baggrund af vurderingen og bidragene fra de nedsatte 
arbejdsgrupper skal der udarbejdes en fælles vision og 
strategi for ådalens udvikling de næste 10-30 år.

Med landskabsanalysen, arbejdsgruppernes bidrag og den 
fremtidige strategi har kommunen et arbejdsredskab til at 
lave en helstøbt plan for tryggevælde ådal. en plan som 
skal bruges til at søge finasiering planen projekter.
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analyse
historien 

Landskabet
Under den seneste istid opstod tryggevæl-
de Å som en smeltevandsflod. Landskabet 
var præget af vand, fordi istiden efterlod 
en lang smal fjordarm ved Køge Bugt. 
fra oldtiden og op gennem middelalderen 
kunne skibe sejle fra Køge Bugt ind til 
omkring hårlev. 

vandet er stadig et centralt emne i ådalen. 
perioder med store mængder vand giver 
problemer i forhold til plejen af engene.  
de store vandmængder leder hos nogen 
tankerne tilbage til billedet af fjordarmen.

derfor skal det fremadrettet overvejes, 
hvordan vandet håndteres i ådalen og om 
det er realistisk at fastholde billdet af de 
afgræssede enge.

Køge Bugt

Kommunegrænse

tidligere kystlinje

tidligere vallø 
kommune

tidligere stevns 
kommune

ådalen

Kommunen
Historisk og geografisk har ådalen adskilt 
stevns fra sjælland. før kommunesam-
menlægningen i 2007 lå ådalen i den tidli-
gere vallø kommune, men i dag er ådalen 
en del af den nye stevns kommune. til 
trods for det fælles kommunenavn, er der 
stadig kulturelle skel mellem øst og vest. 

tryggevælde ådal har fremadrettet mulig-
hed for at binde kommunen sammen på 
tværs af gamle skel og kommuneforhold. 
Med et fælles billede og en fælles plan for 
området, kan ådalen blive et aktiv, der 
skaber en fælles identitet, rekreative mu-
ligheder og sikrer et attraktivt natur- og 
kulturlandskab centralt i kommunen.
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analyse
historie

Åen
gennem de sidste 100 år har tryggevælde 
ås forløb ændret sig. i 1917 blev der etab-
leret en sluse ved odden i nord. åens udløb 
blev ændret og fik et 90 grader knæk inden 
den løber ud i Køge Bugt. slusens formål er 
at lukke, hvis havet stiger og derved holde 
saltvandet ude fra åen og engene. i slut-
ningen af 30’erne blev dele af åen rettet 
ud, særlig ved strøby. andre steder blev 
åer og vandløb, som løb til tryggevælde å, 
rørlagt. længere mod syd blev stevns å 
udrettet i 1930erne. 

i årene omkring 2005-06 iværksatte stor-
strøms amt en genslyngning af Krogbæk 
og tryggevælde å. i dag er vandløbet et 
delvist reguleret vandløb, visse steder af 
kanalagtig karakter. der udover har kom-
munen lavet flere restaureringer på vand-
løb som afleder til Tryggevælde i perioden 
2005-07.

historiske kort viser også, at mange af de 
drænende holmrender, som er gravet i 
engene med tiden er forsvundet.

odden

strøby

stevns å

tryggevælde å

1

2

3

fig. 2

fig. 1

odden med slusen fra 1917 
og åens oprindelige udløb

åens oprindelige forløb 
ved strøby

fig. 3

genslyngninger af åen

åens særlige historie, hvor udløbet er 
ændret, en sluse er etableret, der er sket 
udretninger på dele af åen, og genslyng-
ninger af andre dele af åen kan være med 
til at forklare situationen i dag. 

åen har gennem historien været reguleret 
og styret. og sammen med holmrenderne 
viser det en historie, som er præget af 
menneskets påvirkninger og indsats for at 
styre vandet. 

Meget tyder på, at havet vil stige i fremti-
den, hvorefter slusen vil lukke og forhindre 
åvandet i at løbe ud i havet. det vil kræve 
yderligere tekniske foranstaltninger, hvis 
vandet skal pumpes ud af åen.

vandet er en central problematik i forhold 
til den fremtidige udvikling af tryggevælde 
ådal. 

det vil være nødvendigt at lave en grundig 
analyse af vandets historie, de hydrologi-
ske forhold, samt de fremtidige muligheder 
for at styre vandet – både de økonomiske 
og lovmæssige muligheder for at håndtere 
vandet i fremtiden.  

Krogbæk å

åens forløb i dag

åens forløb frem til slut 30’erne
inden udretninger og rørlægning

genslyngninger 

Udretning af åen fra 30’erne, 
som igen er fjernet efter gen-
slyngninger i 2005-2006 stevns å

tryggevælde å

Krogbæk
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Naturen 
Åen flyder langsomt og skaber periodevise 
oversvømmelser, som sikrer næring til 
engene. Den meget artsrige flora og fauna 
har udviklet sig i et samspil mellem men-
nesker og natur. fra den tidligste bonde-
stenalder til nyere tid har engene været 
vigtige græsningsenge.

ændringerne af landbrugsdriften op gen-
nem 1970´erne med stadig færre kvæg-
besætninger, har betydet en tilgroning af 
engene i tryggevælde ådal i 1980´erne og 
1990´erne.

det overordnede billede af naturen viser et 
langstrakt forløb med forskellige naturtyper 
og lovkrav (§3 og natura2000).

i den mindre skala er naturen et sammen-
sat mønster af naturtyper, udpegnings-
grundlag og lovkrav, der ligger som et 
patchwork ned gennem ådalen. de frag-
menterede naturtyper er en udfordring i 
forhold til at lave en samlet plejeplan, fordi 
naturtyperne er forskellige og går på tværs 
af ejendomsskellene.

derfor er det nødvendigt at tænke i helhe-
der og finde nye måder at samarbejde og 
imødekomme de lovmæssige krav, som er 
forbundet med natura2000 arealerne. 

Placering
tryggevælde ådal ligger centralt i kommu-
nen. opgaveområdet ligger ud til havet i 
nord og kun ca. 12 km fra stevns Klint, der 
er en international geologisk attraktion.

i fremtiden er der mulighed for at udnytte 
ådalens besøgsmæssige potentiale ved at 
koble området på kommunes øvrige at-
traktioner. i forhold til sammenhængende 
stisystemer kan tryggevælde ådal blive 
en central forbindelse mellem nord-syd og 
øst-vest. 

i forhold til landdistriktsudviklingen i 
stevns er ådalen et aktiv for kommunen. 
Meget tyder på at attraktive og velfun-
gerende landskaber øger bosætningen 
og ejendomsværdien. derfor er den rette 
forvaltning af stedets kvaliteter vigtig i det 
overordnede perspektiv. 

Udpegninger i kommunen
den grå signatur viser forskellige natur-, 
kultur-og landskabsmæssige prioriteter fra 
kommuneplan 09. ådalen er meget grå, 
fordi området har høj prioritering i kom-
munen, og der er politisk opbakning til at 
bevare og benytte værdierne i ådalen.

analyse
forundersøgelse 

Køge Bugt

Køge Bugt

ådalen

Klinten

Køge Bugt

Køge Bugt

åen
Matrikelgrænser
naturtyperådalen
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analyse
forundersøgelser

Køge Bugt Ejerforhold
ejerforholdene i ådalen er et net af større 
og mindre felter, som danner et finmasket 
mønter på begge sider af åen. på de højere 
liggende sider ligger større felter af dyrk-
ningsjord, mens engene i bunden er mindre 
(ca. 3-7 ha.) lodder, der ligger vinkelret på 
åen. Kortlægningen viser, at der er mere 
end 150 lodsejer af de ca. 160 lodder og 
lodder ejes ofte af en eller flere ejere. 
nogle lodder er gået i arv uden at de nye 
ejere er klar over det eller er bevidste om 
de forpligtigelser, der er forbundet med at 
være lodsejer i tryggevælde ådal.

de mange ejere i området er en udfordring 
i forhold til at tænke i helheder i forbindelse 
med plejen af området. der er behov for at 
samle lodsejerne og finde nye metoder til 
at pleje og udnytte de våde enge i ådalen. 
en større sammenhæng i arealer vil være 
en fordel i forhold til afgræsning, hegning 
og pleje i øvrigt. det vil være nødvendigt at 
lave en mere præcis kortlægning af ejerfor-
holdene i ådalen for at få et reelt billede af 
loddernes sammensætning. 

en anden udfordring i forhold til ejerforhol-
dene er de modsatrettede interesser, der 
kan være mellem ejere, brugere og interes-
senter i ådalen. det er vigtigt med dialog 
mellem lodsejerne, de interessegrupper, 
som ønsker at bruge ådalen rekreativt og 
kommunen som myndighed. Med en fælles 
vision og strategi for ådalen vil det være 
muligt at lave en fælles plan, som kan rea-
liseres over tid.  

interessenter
udefra

Køge Bugt

natur 
interesser

landbrugsinteresser

lokalt engagement

åen
Matrikelgrænser
flere kom. arealer
stevns kommune
dn
vallø stift

Køge Bugt

Udsnit af englodder ved strøby

strøby

strøby egede

store 
tårnby

hårlev

vallø

Natur og græsning
Kortet viser også et hullet patchwork af 
græsningsaftaler i ådalen, fordi afgræs-
ningen er fragmenteret. 

i forhold til pleje er der behov for at 
tænke i større sammenhængende helhe-
der.  hegning og afgræsning skal tænkes 
i en størrelse, der inkluderer flere lodder 
og ejere, for at opnå en mere effektiv 
pleje af de følsomme naturområder. 
 
de afgræssede enge var historisk et 
udtryk for økonomiske prioriteringer. i 
fremtiden kunne det være interessant at 
finde nye økonomiske incitamenter til at 
drive ådalen. 

åen
områdeopråde
natura2000
græsningsaftaler
naturtyper

Interessenter
overordnet rummer tryggevælde ådal 
landbrugsinteresser, natur- og kulturinte-
resser, samt interessenter med ønsker om 
friluftsliv og tilgængelighed i landskabet.

Nogle af interessenterne konflikter i forhold 
til hinanden og i kombination med de sam-
mensatte ejerforhold er det en udfordring 
at imødekomme alle i planlægingen.

det er en stor kvalitet at der er så stort et 
lokalt engagement i området. der er bor-
gerforeninger, støtteforeninger og institu-
tioner, som føler stolthed og ansvar overfor 
ådalens forskellige natur-, kulturhistoriske 
og rekreative værdier. 

Udfordringen er fremadrettet at finde 
balancepunktet mellem de modsatret-
tede interesser, og forvalte området så der 
fremover er plads til et moderne landbrug, 
dyre- og planteliv, friluftsliv og kulturhisto-
rien.
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analyse
Naturgeografi 

havets påvirkning

pulseffekt

dødislandskabet

landbrugsjord

Morænefladen

Terræn og vand
tryggevælde ådal ligger imellem dødisland-
skabet mod vest og Stevns moræneflade 
mod øst. den 200-500 m brede, lavtlig-
gende dal, afgrænser geografisk Stevns fra 
sjælland. ådalen har 8-20 m høje dalskrå-
ninger og er overordnet et markant land-
skabstræk ned gennem stevns kommune.

ådalen ligger lavt i forhold til havet, og åen 
flyder langsomt gennem landskabet med 
et meget lille fald. samtidig trænger havet 
sig på i nord. engene i bunden af ådalen 
bliver ofte sat under vand, når det regner. 
de højere liggende arealer er værdifulde 
landbrugsområder.

i dag modtager åen store vandmængder 
fra de omkringliggende områder. store 
regnskyl giver ”puls effekt”, idet meget 
vand på kort tid ender i ådalen. Kombina-
tionen af meget vand i åen og problem-
erne med at få vandet ud af åen er et af 
de største problemer i ådalen. for meget 
vand i ådalen påvirker afgræsning, pleje og 
tilgængeligheden i området.

der skal en grundig analyse af mulighe-
derne og omkostningerne ved at fastholde 
de afgræssede enge. der skal tænkes i nye 
måder at acceptere og bruge vandet frem-
over. det vil være interessant at undersøge 
hvad mulighederne og konsekvenserne er 
ved at styre vandet i fremtiden.

0

5 10

15

5

10

1520
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analyse
Kulturgeografi

vallø 
slot

Køge bugt 

store tårnby

Jernbanen

hårlev

hellested

tingvejen

strøby

strøby egede

vallø

store tårnby

hårlev

hellested

varpelev

strøby

strøby egede

vallø

overgang
levende hegn
linie af hegn

Køge bugt Linjer i landskabet 
arealanvendelsen i ådalen har gennem 
historien været præget af dyrkningsland-
skabets stormaskede mønster af marker og 
hegn. Bunden har været præget af mindre 
våde enge. 

hegn og diger tegner klare linjer i landska-
bet, som enten følger åen langs engene 
eller løber vinkelret på åen som grønne 
linjer mellem de dyrkede marker. enkelte 
er levendehegn af pil eller poppel, andre er 
vangediger fra middelalderen. 

Byernes afgrænsning står som kanter 
ud mod det åbne landskab. Jernbanens 
præcise snit gennem ådalen og tingvejens 
parallelforløb er to markante linjer, som 
visuelt og fysisk deler ådalen op.

linjerne af hegn og diger er kendetegn- 
ende for kulturlandskabet og kan i fremtid-
en blive nyttige bevægelseslinjer gennem 
landskabet.

Punkter i landskabet
på de bløde sider i ådalen ligger gårdene 
som selvstændige punkter i dyrkningsland-
skabet. langs vejene ligger landsbyerne 
som større felter i det åbne land. i lands-
byerne står flere kirketårne som markante 
punkter, der kan ses på tværs af ådalen. 

enkelte steder har kulturhistorien sat punk-
ter i landskabet f.eks. lammehøj, Maglehøj 
og vindmøllerne på ådalens kant.

Landsbyernes påvirkning
landsbyerne omkring ådalen kobler sig til 
de højereliggende veje. landsbyerne har 
næsten ikke ændret størrelse de sidste 
hundrede år. Bortset fra strøby egede, som 
er noget yngre end de øvrige landsbyer. 
området startede som sommerhusområde 
og har siden udviklet sig til en landsby. 
strøby egede er den by, som påvirker 
ådalen mest og omvendt, idet byen ligger 
på den lavest del af ådalen. husene ligger 
i dag helt ned til åen med haver og både-
broer.  

hårlev er også blevet større, men byud-
viklingen er sket væk fra ådalen, fordi der 
blev bygget en jernbanestation i 1879 
længere inde i landet.

vallø stift påvirker ådalen både historisk, 
visuelt og fysisk med sin nære beliggen-
hed, etablerede skovstier mm. valløs skove 
støder op til ådalen i nord og stiftet ejer 
odden. fra stevnsvejen ved strøby ses 
slotstårnet i baggrunden.

omgivelserne påvirker ådalen og stedets 
karakter. arealanvendelsen har gennem 
generationer sat sit aftryk i ådalen og bil-
ledet i dag er resultatet af menneskets og 
naturens kompromier.

enkelte gårde
Kirketårne
Markante gravhøje
vindmøller

store tårnby

lille tårnby

hårlev

hellested

varpelev

strøby

strøby egede

pramskoven
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Køge Bugt

parkering
stor vej
sti
overgang 
stisystemer

stevnsvej

Køgevej

analyse
Kulturgeografi 

Infrastruktur
de to hovedveje langs ådalen påvirker i 
nord oplevelsen af ådalen. ved odden og 
Prambroen er der trafikstøj og vejen er en 
fysisk barriere i landskabet.

Parkeringspladser findes i området, men de 
er vanskelig at finde for udfrakommende 
og de er ikke altid forbundet til områdets 
stier. 

flere steder er stierne forbundet og danner 
selvstændige systemer og sammenhænge, 
men de er ikke overordnet forbundet. det 
er svært at bevæge sig langs med ådalen. 
ikke kun nede langs åen, men også oppe 
langs engene, markerne og landsbyerne.

stisystemerne ligger fragmenteret ned 
gennem området og er ikke en del af et 
overordnet system i ådalen eller resten af 
kommunen. Mange af stierne er ikke tyde-
ligt markerede eller vedligeholdte.

formidlingen af stiernes beliggenhed og til-
gængelighed er ikke tydelig for udfrakom-
mende besøgende.

der er med en helhedsplan muligheder for 
at koble de eksisterende stier sammen til 
et forløb, som også kobler sig til stier i det 
øvrige stevns. 

ved at planlægge og vise, hvor folk må 
færdes kan bevægelsen gennem landskab-
et styres, og man kan bedre sikre, at 
ejernes, dyrens og planterne behov og krav 
respekteres. 

Overgange over åen
det har altid været svært at krydse trygge-
vælde å. ådalen er bred og fugtig. derfor 
har det været nødvendigt at kende til de 
steder, hvor man kunne krydse.

vest for varpelev lå et vadested. på det 
sted har arkæologer fundet vadesteder og 
rester af veje, som er mere end 2.000 år 
gamle. i middelalderen - og måske i vikin-
getiden - var der en overgang på det sted, 
hvor prambroen ligger i dag. 

i dag kan man køre over ådalen ved 
prambroen, varpelev og hellested. derud-
over kan man som gående krydse åen via 
to spange i strøby egede, via skolestien 
i vallø og ved Kirkestien i strøby. der er 
gode muligheder for at komme på tværs af 
ådalen til fods. 

Mulige bevægelser i landskabet
Udover de eksisterende stier viser kort-
lægningen, at der i området er gamle 
historiske stier, som i dag er væk, samt en 
del mindre veje, som fører ned til engene. 
Mange af vejene er private. vejene kan 
bruges aktivt i forhold til at skabe forbin-
delser i landskabet. 

Køge Bugt

Køge Bugt

overgang til fods
overgang for bil
Jernbane
veje
stier
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analyse
rumlig og visuel

Rumlig og visuel 
der er en rumlige oplevelse ved at fær-
des i ådalen, der gør området interessant. 
landskabet trænger sig på fra øst og vest, 
mens dalbunden kiler sig ind imellem de to 
flader. 

der er tre særegne rumlige oplevelser at 
opnå i Ådalen. Det flade, kystnære areal 
ved odden, det snævre, bebyggede om-
råde omkring strøby egede, og den brede 
ådal med egne, tagrør og ellesump. her er 
landsbyernes bygrænse og flere kirketårne 
også med til at sætte sit præg på den visu-
elle oplevelse. 

visuelt varierer oplevelsen mellem lange 
kig fra broerne ned gennem ådalen til sig-
telinjer på tværs. andre steder er udsynet 
begrænset af beplantningen. 

der er også stor variation i oplevelsen fra 
vejene langs ådalen. nogle steder er der et 
langt kig udover enge og dal, og andre ste-
der opleves ådalen ikke. flere steder er der 
kig mellem de to veje og enkelte steder til 
valløs tårn. Jernbanen udgør en særlig vi-
suel barriere, fordi  den skærer sig gennem 
den brede dal, og bremser det lange kig. 

ådalens rumlige forhold kan styrkes ved at 
fremme terrænets form. i fremtiden skal 
man udnytte det varierede landskab med 
de højtliggende områder, lavtliggende enge 
og oplevelsen af at kigge langt ned gen-
nem ådalen. 

området er følsom over for tekniske anlæg 
på tværs af ådalen. 

Køge Bugt
Fremtidige planer  
der er planer om at etablere en omfarts-
vej syd for strøby egede og en cyklesti for 
skolebørn mellem hårlev og hellested. 

de to nye forbindelser vil påvirke landska-
bet og de følsomme naturområder. en stor 
vej risikerer at blive en fysisk barriere mel-
lem den nordlige og sydlige del af ådalen. 

Det er vigtig at finde den rette placering 
af cykelstien, så den indpasser sig i land-
skabet og respektere jordbundsforhold og 
dyre- plante liv. Cykelstien kan med den 
rette udformning og placering binde de to 
sider af ådalen sammen i den sydlige ende.

strøby egede - det bebyggede

Odden, det flade

den brede ådalvallø stift

Kig i bunden af ådalen

sigtelinjer på tværs af ådalenhårlev
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vUrdering
Kvaliteter 

på baggrund af en analyse af emnerne historie, forunder-
søgelse, natur- og kulturgeografi, samt rumlige forhold 
afsluttes fase 3 af en vurdering af ådalens kvaliteter, 
udfordringer og muligheder.

vurderingen omfatter hele opgaveområdet og er derfor 
en overordnet vurdering af ådalen fra sammenløbet ved 
hårlev til udløbet i nord. 

emnerne kvaliteter, udfordringer og muligheder beskrives 
først med en generel betragtning. derefter gennemgås 
emnerne mere punktvis under følgende kategorier: land-
skabelige og naturmæssige, rekreative, kulturhistoriske, 
samt administrative kvaliteter, udforinger og muligheder.

Med landskabelige og naturmæssige menes de fysiske 
forhold som terræn, arealanvendelse, naturtyper, sam-
menspillet mellem det menneskeskabte og naturen, samt 
landskabets tilstand i dag.

Med rekreative menes muligheder for friluftsliv, tilgæn-
gelighed i landskabet og rekreative aktiviteter. 

Med kulturhistoriske menes stedets kulturhistorie.

Med administrative menes lovgivningens og myndighe-
ders rolle i ådalen, samt formidling og samarbejde mel-
lem myndigheder og brugere. 

Kvaliteter – generelt
tryggevælde ådal har som helhed mange landskabelige, 
naturmæssige, kulturhistoriske og rekreative kvaliteter. 

overordnet er ådalen et unikt landskab, som skiller sig 
ud fra resten af det stevnske landskab. ådalen er et sær-
ligt levn fra istiden og den lange geologiske og kulturhi-
storie udvikling har formet og skabt det landskab, der i 
dag udgør tryggevælde ådal.  

ådalen er omgivet af dødislandskabets bakkede terræn 
mod vest og det mere flade morænelandskab mod øst. 
ådalen skærer sig ned gennem kommunen som et bredt 
fladbundet forløb med våde enge langs åen og god dyrk-
ningsjord på de bløde dalsider.

ådalen ligger central i kommunen og har en rig kultur-
historie, som går tilbage til oldtiden. i dag er der stier, 
broer, bænke og forskellige fritidsaktiviteter og rekrea-
tive tilbud. derud over er der et værdigfuldt lokalt enga-
gement og kendskab til ådalen og til landsbyerne langs 
opgaveområdet.  

De landskabelige og naturmæssige kvaliteter er at:
–  ådalen er et særligt istidslandskab med dalbund og 

sider, samt det omgivende dødis- og morænelandskab. 
–  terrænet er varieret med det flade i nord, lavtliggende 

områder og højdedrag mod syd. 
–  landskabet varierer mellem åbne områder med lange 

kig og smallere forløb med mindre udsyn.
–  kulturlandskabet er varieret med afgræssede enge, 

afvandende holmrender, dyrkede marker med spredte 
gårde, stynede hegn, diger og landevejene med lands-
byer på højderyggen 

–  naturen er varieret med enge, mose, vand samt sjæld-
ne fugle- og planter 

–  natura2000 udpegningen sikrer at landskabsbilledet 
bevares og planter, samt dyreliv beskyttes
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vUrdering
Kvaliteter

De rekreative kvaliteter er at:
– der findes etablerede stier
– der findes broer over åen ned gennem området
– der er opstillede borde og bænke enkelte steder 
–  der findes parkeringspladser 
–  der findes friluftsaktiviteter, som stier, jagt, fiskeri og 

kano- kajaksejlas
– der er opstillet to fugletårnet i engene
– der findes skilte og formidling om stier, dyr og planter
– der er mulighed for at komme ”ud i naturen” 
–  der er mulighed for at opleve området fra højtliggende 

marker, lavtliggende enge og tæthed til åen

De kulturhistoriske kvaliteter er at:
–  området rummer mange kulturhistorisk interessante 

steder
–  området rummer sagn og fortællinger (elverkongen 

mm.)
– området har inspireret bl.a. forfatter Martin a. hansen
–  at menneskets færden kan aflæses i landskabet
– landsbyernes historiske relation og tæthed til ådalen,

De administrative kvaliteter er at:
– der er lokalt engagement i landsbyerne og foreninger 
– der er korte afstande til andre attraktioner i kommunen 
– der er eksempler på godt samarbejde, f.eks. Kirkestien 

dødislandskabet

Morænefalden

etablerede stier og broer

Kulturlandskabet med 
gårde, marker og hegn

landsbyer med kirker

naturen i
 engene

Kulturhistoriske
punkter

Køge Bugt

etablerede stier og broer



18 ABSOLUT LANDSKAB. Vurdering af Tryggevælde Ådal 

vUrdering
Udfordringer 

Udfordringer- generelt
overordnet står ådalen med store natur- og kulturbe-
tingede udfordringer, fordi vandet, skaber problemer for 
afgræsningen, plejen og tilgængeligheden. 

de overordnede udfordringer er:
– vandets påvirkning og mængde i engene 
– natursynet  
– plejen af ådalens enge
– konfliktende interesser 
– balancen mellem benyttelse og beskyttelse 

De landskabelige og naturmæssige udfordringer er 
at:
– engene ikke er plejet efter hensigterne i natura2000
–  manglende pleje forringer levevilkårene planter og 

fugle
–  området har en sårbar natur, som sætter krav til plejen 

og brugen 
–  det kulturbetingede landskab er afhængigt af menne-

skets regulering af vand og vegetation.
–  forholde sig til hvilke naturtyper, der skal repræsente-

ret i ådalen 
–  problemer med afgræsning og pleje pga. små fragmen-

terede arealer 
–  at interesserne i det åbne land er mange – landbrug, 

tekniske anlæg, infrastruktur og friluftsliv skal forenes

–  der ledes meget vand til tryggevælde å, i perioder som 
puls effekt

– de lavtliggende enge lider under oversvømmelser 
– der er et lille fald på åen
–  slusen lukker for udløbet, når vandstanden i bugten 

stiger
– havets fremtidige påvirkning af vandstanden 

–  slusens begrænsninger og et evt. behov for at pumpe 
vandet ud 

–  de store veje, som i dag krydser ådalen gennemskærer 
og opdelerområdet visuelt og fysisk

–  hovedvejene påvirker visse steder med trafikstøj.
–  afgøre de fremtidige planer om en omfartsvej ved 

strøby egede
– den fremtidige cykelstis placering gennem ådalen

De rekreative udfordringer er at:
–  områdets sårbare natur sætter krav/begrænsninger til 

brugen af områdets mere følsomme arealer
– for mange rekreative tilbud slider på natur og dyreliv
–  finde balancen mellem de rekreative tilbud og stilhed, 

ro og natur 
– manglende pleje af eksisterende stier og aktiviteter
–  parkeringsforholdene er svære for udefrakommende 
– adgangen til ådalen er svær for udefrakommende
–   de eksisterende systemer af stier er fragmenterede  

og svært tilgængelige for ikke lokalt kendte
– der er få langsgående stiforbindelser 
– kanon- og kajaksejlads på åen kan forstyrre dyrlivet 
– skydebanen konflikter med andre interesser

De kulturhistoriske udfordringer er at:
– de interessante kulturhistoriske punkter ligger spredt
– de kulturhistoriske punkter er ikke forbundet med stier
–  formidlingen af stedets kulturhistoriske kvaliteter er 

fragmenteret og lokalt organiseret
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vUrdering
Udfordringer

De administrative udfordringer er at:
–  der er manglende vedligeholdelse af arealer i området
–  at ådalen er overgået fra amtet til kommunen og sta-

ten, hvor kompetencer og økonomi er reguleret i en ny 
lovgivning.

– der er manglende tillid til myndigheder 
–  historisk og landskabeligt har ådalen skilt stevns 

halvøen fra resten af sjælland
–  der findes kulturforskelle mellem de tidligere kommu-

ner og borgernes tilhørsforhold til kommunen.
–  manglende samhørighed på tværs af ådalen, trods flere 

kommunesammenlægninger
–  ejerforholdene er komplicerede i forhold til at tænke i 

helheder, fordi der er – mange ejere fordelt ned gen-
nem ådalen

–  svært at leve op til natura2000, fordi det er for vådt
–   natura2000 udpegningen kan være en hindring i for-

hold til at ændre natur/vand tilstanden i ådalen

Eksempler på modstridende interesser i ådalen:
private ejerforhold - offentlig adgang
Bufferzoner til kvæg - landbrugsjord
fugleliv /ro - turister
skydebane - ro, natur og besøgende
infrastruktur og fremtidige ønsker om vej og sti overfø-
relser – beskyttelse af dyr og planter
store vandmængder – afgræsning, pleje mm.
produktionslandskab - fritidslandskab

Køgevej

stevnsvej

slusen og 
havets påvirkning

vand som føres til åen 

vand som føres til åen 

fragmenterede stisystemer

landbrugsjord kontra natur

fysiske og visuelle barriere

fysisk og visuel barriere

Mange ejere af små lodder



20 ABSOLUT LANDSKAB. Vurdering af Tryggevælde Ådal 

vUrdering
Muligheder 

Muligheder - generelt
ved at betragte ådalen som en helhed er der i fremtid-
en mulighed får at koble stedets kvaliteter sammen og 
fortælle en samlet historie om ådalens natur og kulturhi-
storie, samtidig med at rekreative og sundhedsmæssige 
aktiviteter kan foregå i overensstemmelse med ejerne. 

der er muligheder for at fremme landdistriktsudviklingen 
ved fremadrettet at sikre en god forvaltning af natur- 
og kulturmiljøet, samt indtænke friluftsliv og rekreative 
tilbud. der er mulighed for at sikre et attraktivt og vel-
fungerende landskab, som kan styrke lokalmiljøet og 
tiltrække nye indbyggere.

De landskabelige og naturmæssige muligheder er 
at:
– prioritere og løse udfordringerne i rigtig rækkefølge.
–  håndtere de store vandmængder og overveje nye mu-

ligheder: 
– dannelse til vådområder 
– bedre måder til at komme af med vandet 
– undgå at så meget vand kommer til ådalen 
– genetablering af fjordarmen

– lave en plejeplan, der sikrer plante- og dyrelivet
– finde økonomisk incitament til at pleje og drive engene
– indtænke muligheder for biomasse/andre naturtyper
–  skabe landskabelige og oplevelsesmæssige sammen-

hænge
– styrke de visuelle og rumlige kvaliteter 
– udnytte det varierede landskab

De rekreative muligheder er at:
–  styrke tilgængeligheden  

– bygge videre på eksisterende stier  
– lave forbindelse parallelt med åen 
– bruge hegn og diger som nye forbindelser 

–  udnytte landskabet og variere stiernes beliggenhed  
– langs landsbyer, marker, enge eller åen

–  etablere tydelige parkeringspladser 
– med start- og slutpunkter for ruter ud i landskabet

–  styre folks færden gennem området ved at udpege om-
råder som er tilgængelige og indrettet med bålplads, 
shelter osv.

–  styrke og styre de rekreative muligheder 
– fortsat at sikrer områder med ro, fulge- og dyreliv 
–  udnytte landsbyernes tætte kontakt til ådalen 

– lokale stier 
– faciliteter til besøgende

–  kommunens arealer (boldbaner mm) kan blive rekrea-
tive punkter med bålpladser, shelter mm

–  lave et ”natur og formidlingshus”  central i området
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vUrdering
Muligheder

nye 

skabe et natur- friluftsliv hus med fælles faciliteter

De administrative muligheder er at: 
–  finde nye måder at organisere lodsejere, afgræsning og 

pleje mm.
–  redefinere kommunens rolle og samarbejdet med ejere 

og brugere
–  øge bevistheden om  

– myndighedernes beføjelser 
– lodsejeres muligheder og pligter

–  drage nytte af de gode eksempler på et godt samar-
bejde mellem brugere og myndighed

–  inddrage fakse Kommune, så planen gå på tværs af 
kommunerne

–  styrke formidlingen af områdets unikke historie, land-
skab og natur

–  ådalen er et aktiv i forhold til bosætning og landdi-
striktsudviklingen

tryggevælde ådal er et helt særligt sted, som har mange 
natur, kulturhistoriske og landskabelige kvaliteter. der-
udover er der et stort lokalt kendskab og engagement, 
omkring ådalen. i ådalen handler det om at koble eksi-
sterende værdier sammen, både fysisk, formidlingsmæs-
sigt og kulturelt. 

området skal planlægges og forvaltes så udvalgte om-
råder kan rumme et bredt publikum, andre områder et 
smallere publikum, og nogle områder skal kun være for 
dyr og planter. 

skabe sammenhæng i eksisterende stisystemer

skabe forbindelser mellem eksisterende kulturhistoriske værdier

skabe tydelige parkerinkspladser til ådalen med ruter i landskabet
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Med kommunesammenlægningen i 2007 er der lagt op til 
en ny rollefordeling mellem myndigheder og ejere. efter 
2007 er planlægningen og forvaltningen af det åbne land 
kommer over til kommunerne efter amterne blev nedlagt. 
som følge heraf skal kommunerne løse nye store opgaver 
i det åbne land. opgaver som både skal tilgodese natur-, 
miljø- og erhvervslovgivning, målsætninger udpeget af eU 
og regeringen, samt tilgodese en stigende lokal interesse i 
det åbne land. Kommunerne skal i højere grad end am-
terne indordne planlægningen efter statens anvisninger på 
en række punkter. Kommunerne skal bl.a. på baggrund af 
de statslige planer udarbejde kommunale handleplaner, og 
gennem frivillige aftaler eller påbud sikre implementerin-
gen af handleplanerne. 

derfor er der brug for nye metoder til at planlægge og for-
valte områder, som tryggevælde ådal i det åbne land. der 
skal tænkes i større sammenhænge og helheder i frem-
tiden. planlægningen skal fremover bygge på et samar-
bejde mellem ejere, brugere og myndigheder i integrerede 
dialogbaserede planprojekter, som resulterer i en samlet 
plan. en plan der kan bruges til at søge midler og støtte til 
finansiering af projekterne i planen.

Med helhedsplan for tryggevælde ådal er der en enestå-
ende chance for at lave en fælles vision og strategi for 
udviklingen af tryggevælde ådal. og der er mulighed for 
at udtænke en metode, der styrker samarbejdet mellem 
myndigheder, ejere og brugere. Med en samlet plan har 
kommunen og borgerne et nødvendigt dokument til at 
søge finansiering af planens forskellige projekter.

Med udgangspunkt i vurderingen og arbejdsgruppernes 
input er næste fase at udarbejde en fælles vision for tryg-
gevælde ådal. 

Med en fælles vision og strategi kan der udarbejdes en 
plan, som kan realiseres over tid. og med planen og løs-
ningsforslagene til ådalens udvikling kan kommunen og 
ejerne af området stå samlet og bl.a. søge penge til at 
løse områdets udfordringer.

vUrdering
afrunding





25ABSOLUT LANDSKAB. Vurdering af Tryggevælde Ådal 

danmark 
trap, J.p., præstø amt, bind iv, København 1955.

fremtidens natur i stevns kommune
Kirsten Clausen, anne Jørgensen og inge ambus (red.), 
Udgivet af danmarks naturfredningsforenings lokalafde-
ling i stevns, 2008

forslag til natura 2000-plan 2009-2015. tryggevælde 
ådal natura 2000-område nr. 149 haitatområde h132
Miljøcenter roskilde, By- og landskabsstyrrelsen, Miljø-
ministeriet, 2009

0.gennemgang af vandløb i stevsn Kommune.doc. 
stevns Kommune 

gå en tur i landskabet ved tryggevælde og stevns ådal
folder udgivet af: tryggevælde- og stevns ådal’s Beva-
relse med støtte fra friluftsrådet (tips- og lottomidler)
samt Faxe Bogtryk/Grafisk, Redaktion: Ella Pedersen 
m.fl., 2009, www.tryggevaelde.com, okt. 2010

h132 tryggevælde ådal natura 2000 Basisanalyse
roskilde amt: 2006

Kodriver stien - fra Mor Karens hus til prambroen
folder udgivet af: tryggevælde- og stevns ådal’s Beva-
relse og foreningen gUnUlv.
Redaktion: Ella Pedersen m.fl., 2. udgave 2003, www.
tryggevaelde.com, okt. 2010

landmanden som landskabsforvalter af tryggevælde 
ådal 
Ziersen, M; andersen, K; Knudsen, K. W., rUC, 2004

landskabsplan for stevns Kommune
stevns kommune, 1971

spor i landskabet: sporet ved højgård 
folder udgivet af projekt ”spor i landskabet”, tekst: 
Mette Justesen, www.spor.dk, okt. 2010

spor i landskabet: sporene ved store tårnby
folder udgivet af projekt „spor i landskabet“, tekst: 
Børge svendsen, www.spor.dk, okt. 2010
stevns Kommuneatlas Byer og bygninger 2002
Kirkegaard, Jens (red.):Kulturarvsstyrelsen, 
Kulturministeriet,2002 

stevns Kommuneplan 09 samlet forslag
stevns kommune, 2009 

tilgængelighed til det stevnske landbrugslandskab
Berg, sara: 45 point speciale, institut for skov og land-
skab, det Biovidenskabelige fakultet, Københavns Uni-
versitet, 2008

Web:

stevns Kommune
www.stevns.dk/page1238.aspx 

By- og landskabsstyrrelsen, www.blst.dk:
tryggevælde ådal: www.blst.dk/landsKaBet/landskab/
geologiskeinteresser/regionsjaelland/375.htm, 
april 2010
vandplaner i Køge bugt: www.blst.dk/vandognatur/vand-
planer/se_vandplanerne/Koege_Bugt/2_4_Koege_Bugt.
htm, Maj 2010
naturtyper i tryggevælde ådal: http://prior.dmu.dk/, 
Juni 2010 

danmarks naturfredningsforening, www.dn.dk
om tryggevælde ådal: www.dn.dk/default.
aspx?id=3029, oktober 2010

Kulturjagt i Køge 
www.kulturjagtkoegebugt.dk 
stevns/ådalen/tryggevælde_aa

Museum-online.dk
geologi/lokalitet_data

tryggevælde- og stevns ådals bevarelse
http://www.tryggevaelde.com/ oktober, 2010

Kilder




