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Nyhedsbrev om Pilotnaturpark Ådalen 
 

NYHEDSBREV #2 
Kære læser. 

Der er nyt og godt at fortælle om projektet Pilotnaturpark Ådalen.  

Læs blot med her nedenfor.  

Rigtig god læselyst. 

 

 

Arbejdsgrupper  
I forlængelse af opfordringen på borgermøderne om at komme med udviklingsforslag til Pilotnaturpark Ådalen 
og involvere sig i de mindre projekter kan vi konstatere, at der i første omgang er almen tilbageholdenhed, og 
at der ønskes fremlagt visionsforslag og idekatalog som grundlag og udgangspunkt for den videre udvikling af 
projektet – herunder forslag til konkrete initiativer og handling i Tryggevælde Ådal. Emnet ’Arbejdsgrupper’ er 
derfor sat på foreløbig pause indtil Norrøn og Stevns Kommune har fremlagt vision og forslag.   

 

Samarbejde med Norrøn 
Som bebudet er planlægnings- og udviklingsarbejdet med Pilotnaturpark Ådalen i fuld gang. I samarbejde med 
virksomheden NORRØN, og med udgangspunkt i Helhedsplanen fra 2012, udvikler vi i fællesskab en opdateret 
og værdiskabende udviklingsplan for projektet. Jeg kan allerede nu afsløre at der tages udgangspunkt i en tæt 
borgerdialog, hvor alle får mulighed for at deltage i arbejdet og komme med input.  

NORRØN er noget nær Danmarksmestre i at skabe planer der får succes og bliver til noget. Og i tillæg til det 
tidligere arbejde, som mundede ud i Helhedsplanen fra 2012, så er der et stærkt fokus på, og prioritering af, 
det udviklingsarbejde som skal følge af sådan en plan. Udviklingsplanen er blot starten på det arbejde der 
gerne skal kulminere i en sammenhængende naturpark, der binder natur, kultur, erhverv, friluftsliv, turisme og 
formidling sammen - og som skaber værdi for de mennesker, som bor i og omkring området.  

Se her hvad NORRØN tidligere har haft succes med at stable på benene. 

Læg især mærke til arbejdet med Strandparken nord for Stevns og arbejdet med kortlægning af usete 
potentialer. 

 

 

 

 

 

http://norroen.dk/project/
http://norroen.dk/project/strandparken/
http://norroen.dk/project/kystens-usete-potentialer/
http://norroen.dk/project/kystens-usete-potentialer/
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På kortet nedenfor er den efterspurgte afgrænsning, som pilotprojektet arbejder ud fra: 
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Mink 

 

I Tryggevælde Ådal har vi flere gange set mink. Minken er invasiv og er undsluppet fangenskab fra minkavl. 
Minken i ådalen er primært et problem for fuglelivet, hvor minken tager både æg og fugleunger. Derudover er 
minken et rovdyr som udkonkurrerer hjemmehørende arter.  

Bekæmpelse af mink er ikke en kommunal myndighedsopgave. Alligevel er der politisk opbakning og 
forvaltningsprioritering til at sætte minkfælder op i bl.a. Pilotnaturpark Ådalen i ambitionen om at skabe bedre 
forhold for især fuglelivet. Du kan derfor opleve et Stevns skaber liv skilt i pilotnaturparken og en nærliggende 
fælde. Når fælderne klapper, så sendes der via en app en alarm, og vi tager hurtigst muligt ud og tjekker 
fælderne. Ser du mink i Pilotnaturpark Ådalen eller andre steder på Stevns, så giv os gerne et praj.  

 

Hegning og afgræsning 

 

Naturpleje er vigtig for en bedre biodiversitet og grundlag for at bevare sjælden og unik botanik i 
Pilotnaturpark Ådalen. Vi er derfor i gang med at finde en model for hvordan lodsejere og kommunen kan løfte 
den fælles forpligtigelse at få naturplejet og afgræsset ådalen. Fra kommunens side er der en åbenhed for at 
undersøge mulighederne for at etablere og drifte store indhegninger på private jorde mod at lodsejerne også 
bidrager med eksempelvis at lade hegningerne på udvalgte steder omfatte arealer, hvor afgræsserne kan 
trække op når vandet bliver et problem og ådalen i perioder oversvømmes. Stevns Kommune søger lokale 
dyreholdere der har kvæg som ikke er for tunge, og som kan levere på afgræsning i de perioder og områder, 
hvor det kan lade sig gøre ift vandmængderne i sæsonerne. Lad os endelig vide om de muligheder, som du ser.  
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Fuglerapport om fuglelivet i Tryggevælde Ådal 

 

Fuglelivet i Pilotnaturpark Ådalen skal prioriteres højt, og for at vi kan have et reelt udgangspunkt for 
forvaltningsbeslutninger er det vigtigt at vide, hvordan fuglelivet har det i Tryggevælde Ådal. Vi har derfor 
indledt samarbejde med DOF om at få foretaget en grundig monitering og analyse. Arbejdet samles og 
formidles i en kommende fuglerapport. Fuglerapporten udarbejdes for at samle op på den eksisterende viden 
om hvordan fuglelivet har været i ådalen, og hvordan det er nu, efter at ådalen de sidste årtier har ændret 
karakter.  

Rapporten vil bl.a. udpege områder i ådalen, der er meget vigtige yngleområder for fugle. Når vi har denne 
viden, kan vi sammenligne den med vores viden om plantelivet i ådalen, og på den måde bedst muligt 
prioritere plejen i ådalen, som er en stor, kompleks og nødvendig opgave.  

Rapporten forventes færdig sidst på året, og vi håber at kunne lave et arrangement for interesserede, hvor 
rapporten præsenteres og gennemgås. Vi melder ud om dette arrangement såfremt det bliver til noget.  
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Aborreundersøgelse i Tryggevælde Å 

 

Aborren er en vigtig fisk i et åsystem, og fisken optræder overalt i dansk ferskvand og brakvand.  

Oprindeligt har der været en aborre bestand der har oprindet i Tryggevælde Åsystem. Denne bestand er på et 
tidspunkt gået kraftigt tilbage, og DNA-undersøgelsen skal afgøre om der er genetisk forskel på Aborre i Køge Å 
og i Tryggevælde Å.  

Den nærværende undersøgelse består i at estimere bestandsstørrelse samt migrationsmønstre i Køge Å og 
Tryggevælde Å, kortlægge gydehabitater, og undersøge slægtskaber mellem bestandene og med fisk fra 
ferskvand ud fra DNA. Der er allerede rejst midler til mærkning og de mest basale DNA analyser: Grossier 
Schiellerup og Hustrus fond, Køge Kommune og Statens Naturhistoriske Museum har i alt bidraget med DKK 
155.000 til undersøgelsen. 

 

Stiforlængelse ved Strøby 
Et samarbejde med Strøby Kirke vil forhåbentlig resultere i at der åbnes op for en langsgående trampesti fra 
Kirkestien og opstrøms mod Engvang i retning mod Varpelev. Visionen er at skabe adgang langs åen så langt 
som muligt, og dette stiprojekt ledes an af den i forvejen etablerede frivillige borger ’stigruppe’  i samarbejde 
med Stevns Kommune.  
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Natureventyr i Pilotnaturpark Ådalen 

 

Pilotnaturpark Ådalen har fået sig et Natureventyr. Med app’en Natureventyr kan man begive sig fra området 
ved Strøby Kirke og ud i Tryggevælde Ådal i følgeskab med eventyret om Ingrid og hendes strabadser. Du kan 
gratis download’e app’en (App Store og Google Play), og få adgang til det gratis eventyr. Natureventyret er 
finansieret af Stevns Kommune Naturpuljen og med redaktionel assistance fra Stevns Folklore Museum.  

Lad dig fænge af denne introtekst til eventyret: 

” Eventyret bringer jer på en tur ud i Tryggevælde Ådal, der er et enestående naturområde med et af Sjællands 
største å-systemer. Omkring åen er der flere steder et bredt engareal, som jævnligt oversvømmes i 
vinterhalvåret og skaber gode vilkår for et meget varieret plante- og fugleliv.  
 
I eventyret følger I pigen Ingrid, som bor i Elverkongens rige, men en dag må hun trodse Elverkongens vilje og 
krydse åen for at redde sin bedste ven Marius. Landet på den anden side af åen bliver nemlig besat af store 
glubske trolde ledt an af den ondeste og sureste af dem alle sammen, trolden Gammel Gnavengaard. Ingrid 
kommer ud på en farefuld færd forbi Elverkongens soldater, over åen og ind gennem et land besat af trolde. 
Undervejs får hun god hjælp af tårnfalken Torkil, rørhøgen Robert og glenten Gertrud.  
 
Turen går ud til et fugletårn, og her slutter eventyret. Her kan I nyde en madpakke eller nogle snacks, inden 
turen går tilbage igen. Har I tid og lyst, kan I slutte det hele på den store naturlegeplads, som ligger tæt på 
eventyrets start.  
 
Ruten egner sig godt til at medbringe en barne- eller klapvogn, men det sidste lille stykke ud til fugletårnet går 
ad en smal gangbro.  
 
Ruten kan være utilgængelig i meget våde perioder, hvor åen oversvømmer engområdet.  
 
Der er et toilet ved Strøby Kirke i den lille gule bygning, som gerne må benyttes. Her kan I også tappe vand.” 

 

 

https://apps.apple.com/dk/app/natureventyr/id1447354197
https://play.google.com/store/apps/details?id=nu.natureventyr.app&hl=da
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Folder 

 

Den udmærkede folder fra 2005 håber vi at kunne få mulighed for at opdatere med nyeste information, og så 
få den trykt i nye eksemplarer. Lige nu afklares rettigheder til den nuværende folder.  

 

 

Tak fordi du læste med 😊 

Har du spørgsmål eller andet til sekretariatet for Pilotnaturpark Ådalen, så skriv gerne direkte til Kristoffer på 
Pilotnaturpark@stevns.dk 

 

 

 

mailto:KriSchou@stevns.dk
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