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Kørevejledning
Man kommer til Elbækengen ved at følge landevej 209 
fra Køge mod Faxe. Kør forbi Valløby og ca. 500 m efter 
passeres Elbæk gamle mejeri og golfbane. På venstre hånd 
ses et skilt for Elbækengen. Drej ned af den lille grusvej “Ved 
Volden” og parkér ved skiltet. Følg markvejen til fods 250 m.
   Hvis man kommer sydfra følges Køgevej gennem Karise 
og Hårlev og St. Tårnby.  Umiddelbart nord for bygrænsen 
af St. Tårnby drejes til højre ad grusvejen “Ved Volden”.

Danmarks Naturfond 
Danmarks Naturfond blev stiftet i 1967 af Danmarks 
Naturfredningsforening med det formål at erhverve, pleje 
og bevare værdifulde naturområder samt sikre rekreative 
områder i Danmark. I 2010 ejer Danmarks Naturfond 15 ejen-
domme, hvor naturen overalt har første prioritet.

Se mere på www.danmarksnaturfond.dk

De mange tuer på engen er 
optrådt af kreaturer.

Den smukke vibefedt er kød-
ædende og findes på engen.  

Støt fonden
Du kan støtte Danmarks Naturfonds arbejde ved at 
indbetale et bidrag på bankkonto:  2039-0122339297. 

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at bevare 
naturen i Danmark og for at sikre befolkningens adgang 
til naturområder. Danmarks Naturfredningsforening er 
den eneste private forening, der har ret til at rejse fred-
ningssager. 

Se mere på www.dn.dk
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I 2006 købte Danmarks Naturfond Elbækengen, der er en del af 
Tryggevælde Ådal. Formålet med erhvervelsen er at bevare et af 
Danmarks mest værdifulde ekstremrigkær. 

Gode råd til færdsel på Elbækengen
• Engen bliver afgræsset for at fastholde den artsrige flo-

ra og fauna. Som gæst er man velkommen til at færdes 
i engen, blot man tager hensyn og undgår at skræmme 
kreaturerne. Vær opmærksom på, at vegetationen på 
knoldene er meget sårbar!

• Udenfor knoldpartiet og de øverste tørre partier er en-
gene tørve- og dyndenge, som rummer kildevæld – såka-
ldte ålehuller. Man skal færdes med forsigtighed og 
mærke efter, om bunden kan bære, især efter en regn-
fuld periode. Gummistøvler er påkrævet.

• Der er opsat bænk og borde ved engen, hvor f.eks. med-
bragt mad kan nydes.

• Hunde skal føres i snor. 

• Planter må ikke opgraves ligesom plukning af blomster 
bør undgås.

• Båltænding og campering er ikke tilladt.



Landskabets historie
Den vidtstrakte ådal er en gammel fjord. Den er dannet, 
hvor der for 30 millioner år siden opstod en 10 meter dyb 
sprække i den underliggende Danienkalk. Fjorden blev lang-
somt fyldt op med saltvandsdynd. Derved opstod en kær-
mose. Vinterens oversvømmelser byggede et tykt tørvelag 
henover.

Under den sidste istid var landet højere end i dag og Tryg-
gevælde Å opstod som en smeltevandsflod. Åen flyder lang-
somt gennem landskabet nu og skaber de periodevise over-
svømmelser, som sikrer rigelig næring til engene. Største-
delen af engene i ådalen har aldrig fået tilført gødning.

Omkring St.Tårnby ligger kalken højere oppe i jordlagene. 
Her danner trykvand en række kalkvæld, som skaber 
grobund for en utrolig righoldig flora, hvor man tidligere 
også har kunnet se den sjældne mygblomst.

Den meget artsrige flora og fauna har udviklet sig i et sam-
spil mellem mennesker og natur. Fra den tidligste bonde-
stenalder til nyere tid har engene været vigtige græsnings-
enge og sikret de lokale bønder gode indtægter. Sådan er 
det ikke længere. Nu er det Danmarks Naturfond, der sikrer 
den artsrige natur gennem fortsat afgræsning. Enkelte af 
de velbevarede levende pile- og poppelhegn, som kan ses 
fra engen, er vangediger fra middelalderen, men de fleste 
hegn stammer fra udskiftningen i landbruget i 1700- og 
1800-tallet. 

Flora og fauna
Om foråret lyser de gule eng-kabbelejer op i engene.  Se-
nere kommer de lilla maj-gøgeurter sammen med stor 
skjaller, som er lysende gul, de røde eng-troldurter og de 
hvide bukkeblad. På tuerne ses den kødædende vibefedt, 
som er nem at kende på de meget lysegrønne rosetter og 
de fine blå blomster. 

I højsommeren er det de mange sump-hullæber og de 
små spændende planter på knoldene, som sætter deres 
præg på engen.  Nu blomstrer pukkellæbe, vild hør, tormen-
tilrod, dunet vejbred, hjertegræs og giver farvestrålende 
knolde.  Med den rigtige pleje er der håb om igen at finde 
mygblomst på engen på denne tid.  Sidst på sommeren 
dukker djævelsbid og leverurt op, mens den blå eng-ensian 
slutter blomsterfloret hen på efteråret.

Tidlig morgen og sen aften lyder de mange nattergale-stem-
mer gennem ådalen iblandet kærsanger, sivsanger, rørsanger 
og en mængde andre sangfugle. Med lidt held kan man se og 
høre bekksinernes parrringsflugt, opleve viben forsvare sine 
små eller se rørhøgen svæve over landskabet på jagt efter 
bytte. Engsnarren er hørt, men sjældent set i ådalen. Gul vip-
stjert, rødben og strandskade yngler på engen.

Om vinteren er der en rig variation af trækfugle, som be-
nytter ådalen som ledelinje eller slår sig ned og fouragerer 
i en periode i ådalen. Både havørn og fiskeørn er set, og 
ind imellem ses også den blå kærhøg. I nærheden står en 
storkerede parat til de gennemrejsende storke, som hvert 
år ses i ådalen.

Naturpleje
Ændringerne af landbrugsdriften op gennem 1970’erne, 
med stadig færre kvægbesætninger, har betydet en hastig 
tilgroning af engene i Tryggevælde Ådal. Med tilgroningen 
forsvandt mange sjældne engfugle og -planter. For at redde 
de mest artsrige enge i ådalen er der udarbejdet plejeplaner 
med hegning og frivillige græsningsaftaler. På mange enge 
blev udviklingen vendt til fordel for fugle og planter.

I de seneste år er der opstået nye trusler. Krager og mink 
har gode vilkår i ådalen, hvor de plyndrer engfuglenes reder. 
Frø fra de høje elletræer i kanten af engene spirer på engen 
og truer med at kvæle de spæde engplanter. Kvæg æder 
desværre ikke elletræer!

Naturplejen, der skal sikrer engens mangfoldighed, er der-
for en afgræsning med kreaturer i sommerperioden, mens 
opvækst af elletræer fældes og brændes om vinteren af 
frivillige, der passer på engen.

Beskyttelse
Tryggevælde Ådal – herunder Elbækengen – er udlagt som 
habitatsområde for at beskytte den særlige vegetation. 
Pukkellæbe og eng-ensian er eksempler på fredede (rødlist-
ede) plantearter, der vokser i engen. Tidligere var engen den 
bedste lokalitet for pukkellæbe i hele landet. Eng-ensian 
har sin europæiske hovedudbredelse i Danmark – dermed 
er den en af vores såkaldte ansvarsarter, som Danmark er 
særligt forpligtiget til at værne om. Mygblomst, der også 
er rødlistet, har tidligere vokset i engen, men er ikke set i 
de senere år.

Ekstremrigkær er en botanisk
betegnelse for et lysåbent 
fugtigbundsområde, hvor vand-
et kommer fra grundvand og 
hvor jordbunden i dele af året 
er helt vandmættet. De særlige 
forhold giver vækstbetingelser 
for et meget varieret plante- og 
dyreliv.

Elbækengen

Maj-gøgeurt blomstrer sidst i maj 
og er vores almindeligste gøgeurt.

Leverurts kronblade har gennem-
skinnelige årer og er let at kende.

Det hvide C har sit navn efter tegn-
ingen på undersiden af bagvingen.

Danmarks Naturfond købte Elbækengen i 
2006 med det formål at bevare et af Dan-
marks mest værdifulde ektremrigkær.

Signaturforklaring:

Danmarks Naturfonds 
ejendom.


