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Sammenfatning 
 
Plejeplanen omfatter en større botanisk værdifuld parcel ved Tryggevælde Å, Elbæk-

engen, en tilliggende mindre uafgræsset engparcel samt et areal med agerjord belig-
gende ovenfor Tryggevælde Ådal.  

 
Plejeplanen beskriver kort områdets historie og giver derefter en detaljeret 

beskrivelse af plejeområdet nuværende værdier.  Der er foretaget en målsætning for 
områdets delområder. Plejebehov og andre tiltag, der er vurderet nødvendige for at 
fastholde eller opnå målsætningens tilstand eller udvikle værdierne, er summeret i 

tabellen nedenfor.   

 
 

Emne          Pleje og andre tiltag  

Afgræsning 

 fastholdelse af kontinuert pleje ved afgræsning med 

kreaturer 
 fastholdelse af én græsningsfold på Elbæk-engen med 

inddragelse af mindre i dag uafgræsset engparcel 

 anlæg af nødvendige kreaturspang, fangefold, solfanger 
som strømkilde 

 etablering af mindre fold omkring nyetableret 
paddevandhul 

 etablering – over tid – af udpint græsland på højjords-
arealet ovenfor ådalen 

Rydning af 
vedplanter 

 fastholdelse af kontinuert pleje i form af rydning af 
opvækst af Rød-El på Elbæk-engen 

 engangspleje i form af rydning af pilekrat i kærzonen af 
tilgroet engparcel forud for afgræsning 

 engangspleje i form af rydning af levende hegn mellem 

græsset og uafgræsset engparcel 

Pleje af  
levende hegn 

 styning af pil og popler i hegn omkring engene 
 indplantning af hjemmehørende buske/lave træer i det 

levende hegn mellem engene og højjordsarealerne 
 nyplantning af 2-3 rækket levende hegn langs det 

eksisterende til genskabelse af ”Engvejen” 

Etablering af 

paddevandhul 

 nygravning af meget fladvandet paddevandhul med et 

areal på 5-800 m2. Vandhullet afgræsses ved udtørring 

Publikumsfaciliteter 

 opsætning af plancher ved Køgevej, for enden af 
markvejen og ved paddevandhul 

 opsætning af borde-bænke-sæt ved nuværende indgang 

til Elbæk-engen samt ved paddevandhul 
 etablering af nødvendige smæklåger for passage gennem 

kreaturhegn 
 anlæg af parkeringsplads ved Køgevej 
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1. Overordnet beskrivelse  
1.1 Afgrænsning og placering 
Plejeplanen dækker et område i og ved Tryggevæld Ådal mellem Valløby og Store 
Tårnby i Stevns kommune på Østsjælland. Det samlede areal er godt 13 ha og 

udgøres af  
 engparcellen Elbæk-engen, matrikelnr. 5h St. Tårnby By, Tårnby og en 

væsentligt mindre engparcel beliggende syd herfor, matrikelnr. 6l St. Tårnby 
By, Tårnby 

 et højjordsareal beliggende mod vest, del af matrikelnr.  6d St. Tårnby By, 

Tårnby. 
 

Engarealet kaldes Elbæk-engen efter den nærliggende Elbækgård og Elbæk Mejeri. 
Det areal, som plejeplanen dækker, kaldes i planen plejeområdet.  

 

Matrikelnr. (St. Tårn- 

by By, Tårnby) 

Arealtype Areal (ha) Erhvervet af 

Danmarks Naturfond 

5h lavbundsareal 8,0 2006 

6l lavbundsareal 1,1 2009 

del af 6d agerjord 4,3 2009 

Tabel 1: Arealer der udgør plejeområdet..  
 
 
1.2 Delområder 
Plejeområdet inddeles i 4 delområder (Kort 1), delområde 1 - 4. Delområde 1 er 
underinddelt i 3 mindre områder 1a, 1b og 1c.  

 
 Delområde 1 under et udgøres af Elbæk-engen, der er et afgræsset engareal 

ved Tryggevælde Å. Område 1a udgør engens botanisk værdifulde del. Område 

1b udgøres af dyndeng, mens område 1c er kulturpåvirket og højere liggende 
end de øvrige arealer. 

 
 Delområde 2 er en ugræsset engparcel syd for delområde 1. Arealet har senest 

været afgræsset ekstensivt i 2001 af får, men har siden da reelt været 

uafgræsset.  
 

 Delområde 3 er et indtil vinteren 2009/2010 tilgroet/tilplantet areal, der nu er 
ryddet og p.t. fremstår som rydningsområde.  

 

 Delområde 4 er agerjord med solbærplantage.  
 

 

1.3 Historie 
Samtlige arealer har hørt under gården beliggende ved indkørslen fra Køgevej, 
hvorfra de er blevet solgt til Danmarks Naturfond i 2006 (Elbæk-engen) og 2009 

(resterende arealer). Elbæk-engen har i en årrække forud tilhørt Veflinge Gods, der er 
beliggende på Fyn.   

 
Tryggevælde Ådal er opstået i bunden af en gammel fjordarm i stenalderen, der ved 
opfyldning med organisk materiale er omdannet til kær og moser. Tørvelaget er 
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mange steder flere meter tykt (stedvist > 20 meter), og tørvegravning har fundet 
sted på mange parceller i ådalen. Efter 1930 er det dog kun foregået i begrænset 

omfang /8/. 
 
Afgrænsningen mellem ådal og agerjord er markant og har ifølge historiske kort /9/ 

på mange stækninger eksisteret uændret de seneste 150-175 år. Adskillelsen mellem 
ådal og ager udgøres oftest af levende hegn med gamle pil og popler eller andre 

løvtræer. Tillige findes især på vestsiden af ådalen fortsat rester af en gammel 
”engvej”, der lå på overgangen mellem ådalen og ageren. 
 

Det eksisterende vandløb, Tryggevælde Å, har overvejende sit forløb i ådalens østlige 
side, hvilket også er tilfældet ud for Elbæk-engen. Tryggevælde Å er opstået som en 

smeltevandsflod under den seneste istid.  
 
Der er efter 2. verdenskrig foretaget talrige udretninger på mindre strækninger af 

åen. Formålet har givetvis været at sikre en bedre afstrømning af vand fra engene i 
forbindelse med oversvømmelserne i vinterhalvåret. Udretningerne kan i dag erkendes 

som våde u-formede dannelser nærmest åen. Der kan være frit vandspejl, eller de 
kan være tilgroede med store starer eller Tagrør. Vurderet ud fra kort /9/ er der 
foretaget udretning af Tryggevælde Å på hele strækningen ud for matriklerne 5h og 

6l, samlet 350 meter.  

 
Kort 1: Inddeling af plejeområdet i delområder. 
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Ådalen gennemskæres af et udbygget system af grøfter, kaldet ”holmrender”, som fra 
højjorden løber vinkelret på vandløbet til Tryggevælde Å. Holmrenderne er meget 

gamle og optræder på kort fra midten af det 18. århundrede /9/. I forskellig grad har 
man i tidligere tider udbygget med grøfter, der løb parallelt med åen, dvs. på tværs af 
engene. Holmrenderne har tjent som skel og ”hegn” for husdyrene, men deres 

primære funktion har været at lede vandet bort fra engene. Holmrenderne blev 
oprenset regelmæssigt og i tidlige tider manuelt med skovl, senere med maskine.  

 
Udover tørvegravning har udnyttelsen af engene i Tryggevælde Ådal i langt 
overvejende grad til slæt efterfulgt af afgræsning. Hvor længe denne driftsform 

strækker sig tilbage i ådalen er uvist, men det kan være så langt tilbage som til de 
tidligste bønder og deres husdyrhold, dvs. ca. 6000 år tilbage. Forårsflommen har 

givetvis i endnu højere grad end nu bidraget til, at ådalen var frodigere og mere 
velegnet til afgræsning end omgivelserne. Efter midten af forrige århundrede ophørte 
høslæt i ådalen gradvist, og dens anvendelse var overvejende til afgræsning, eller den 

ophørte /8/. 
 

For de 2 omhandlende engparceller foreligger følgende oplysninger om driftshistorien 
/7/:  

 Delområde 1, Elbæk-engen, har været uafbrudt afgræsset eller høslået. Indtil 

1932 blev 20-25%  anvendt til høslæt, og engen blev afgræsset af 10-12 
kreaturer. Efter ophør af slæt og indtil ca. 1970 afgræssedes engen af 25 kvier, 

derefter med et mindre hårdt græsningstryk. Tørvegravning har fundet sted i 
kærdelen i perioden 1800 – 1880´erne. I perioden omkring 1. verdenskrig har 
der yderligere været gravet tørv i rigkæret og i dyndengen.   

 Delområde 2 (den uafgræssede engparcel, matrikelnr. 6d) blev afgræsset indtil 
1967 af 3-4 kvier, derefter i praksis uafgræsset. Tørvegravning har fundet sted 

i kærdelen i perioden 1800 – 1880´erne. 
 

 

1.3 Nutid 
Ådalen er stedvis smal, men har på strækningen mellem Valløby i nord og 
sammenløbet med Stevns Å ved Hårlev i dag en bredde på 300 – 600 meter. Det 

samlede areal af Tryggevælde Ådal er ca. 350 ha. 
 

Tryggevælde Ådal og også Elbæk-engen er lavtliggende, og vandløbet Tryggevælde Å 
har meget ringe fald.  
 

I vinterhalvåret og ved ekstreme nedbørsforhold den øvrige del af året sker der ofte 
massive oversvømmelser af ådalen. Vanddækning i hele ådalens bredde er ikke 

usædvanligt. Ved høj vandstand i Køge Bugt, hvor åen udmunder, lukkes slusen ved 
udløbet, og vandet opstuves i åen og hurtigt på engene. I disse tilfælde løber vandet 
baglæns i holmrenderne.  

 
Holmrenderne oprenses ikke i samme grad som tidligere og ikke regelmæssigt. Ofte 

foretages maskinel oprensning i forbindelse med etablering af afgræsning af engene.  
 
Udover denne periodevise tilførsel af relativt næringsberiget vand er der områder af 

Tryggevælde Ådal, hvor grundvandet står højt, eller der ses svag vældpåvirkning med 
fremsivende grundvand. Da undergrunden er kalkholdig, og tørvejorden er meget rig 
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på kalkskaller (muslinger og snegle) fra marine aflejringer, er områder med højt 
grundvandsstand eller fremsivende grundvand stærkt kalkpåvirkede. Det er i disse 

områder, at botanisk meget værdifulde partier er udviklet. 
 
Driften af engene i Tryggevælde Ådal er ophørt eller foregår i dag langt overvejende 

som led i naturpleje foranlediget af myndighederne. En samlet oversigt over den 
udførte naturpleje fremgår af Bilag 2.   

 
I slutningen af 1980´erne blev der som led i et marginaljordprojekt mellem det 
daværende Hovedstadsråd og Skov- og Naturstyrelsen opsat hegn, stynet popler og 

oprenset holmrende /8/. Dette skete bl.a. på Elbæk-engen. Roskilde Amt har til sin 
opløsning i 2007 med en stor arbejdsindsats og frivillige aftaler med lodsejere og 

dyreholdere sikret forsat drift på engen, ligesom andre enge er blevet nyhegnet eller 
hegnet er blevet renoveret.  
 

Ansvaret for drift og pleje i Tryggevælde Ådal er med Miljømålsloven og 
handleplanerne for Natura 2000-områderne overgået til Stevns Kommune. 

Kommunen er i færd med at udarbejde en helhedsplan for Tryggevælde Ådal /16/, 
som ”skal sikre en fremtidig beskyttelse, benyttelse og udvikling af det unikke 
landskab omkring Tryggevælde å” .  

 
Der er i 2008 og 2009 udført frivillig naturpleje på Elbæk-engen i form af rydning af 

Rød-El.  
 

2. Arealbindinger  
2.1 Natura 2000 
Delområde 1 og delområde 2 er beliggende i det internationale beskyttelsesområde, 
Natura 2000-område nr. 149, Tryggevælde Ådal (Kort 2) Natura 2000-området består 

at Habitatområde 132, ligeledes benævnt Tryggevælde Ådal. Området udgør i praksis 
hele Tryggevælde Ådal og har et areal på knap 350 ha.  
 

Inden for et Natura 2000-område er Danmark og i praksis den forvaltende myndighed 
(Stevns Kommune) forpligtiget overfor EU gennem habitatdirektivet til at sikre, at 

bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som er på udpegningsgrundlaget (se Tabel 
2) for Natura 2000-området, ikke beskadiges eller forringes.  
 

Der er i 2005 af Roskilde Amt foretaget en kortlægning af en del af de naturtyper, 
som er på udpegningsgrundlaget (Kort 2). I delområde 1 og delområde 2 er der 

således samlet kortlagt ca. 4,1 ha af habitatnaturtypen rigkær 7230.  
 
Rigkærene på Elbæk-engen indgår i en intensiv botanisk overvågningsstation under 

NOVANA-programmet. Stationen overvåges hvert år. 
 

Udover at åen er habitatnaturtype 3260, ”vandløb med vandplanter”, findes der ikke 
andre habitatnaturtyper indenfor plejeområdet 
 

1210 Strandvold med enårige planter 6230 Sure overdrev 

1220 Strandvold med flerårige planter 6410 Tidvis våd eng 

2130 Grå/grøn klit 6430 Urtebræmmer 
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3150 Næringsrige søer 7230 Rigkær 

3260 Vandløb 91E0 Elle- og askeskov 

3270 Åmudderbanker 1903 Mygblomst 

Tabel 2: Habitatnaturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Natura 

 2000-område 149, Tryggevælde Ådal. Ikke alle habitatnaturtyper er kortlagt. 

  

Natura 2000-området er beskrevet i basisanalysen udarbejdet af Roskilde Amt /11/ og 
i det efterfølgende tillæg udarbejdet af Miljøcenter Roskilde i 2009 /3/. Prognose, mål 

og virkemidler for naturtyper og arter er beskrevet i ”Forslag til Natura 2000-plan 
2009-2015. Tryggevælde Ådal, Natura 2000-område nr. 149, Habitatområde H132” 

udarbejdet af Miljøcenter Roskilde i 2010. Planforslaget har været i forhøring i 8 uger 
hos myndighederne i foråret 2010 og skal senere i 6 måneders offentlig høring.   

 
Natura 2000-planerne beskriver målsætningen for naturtypernes udvikling indenfor 
Natura 2000-områderne samt hvilke virkemidler, der kan bruges. Dette skal 

konkretiseres på den enkelte parcel i de ”Handleplaner”, som kommuner og andre 
myndigheder skal udarbejde.  

 
Planforslaget siger om det overordnede mål: ”Det overordnede mål med Tryggevælde 
Ådal er at sikre de ekstremt artsrige rigkærssamfund (særligt de såkaldte ”knoldkær”, 

hvor urtedækket trædes op i tuer af det græssende kvæg) og de sure overdrev på 
Odden ved åens udløb i Køge Bugt”. 

 
Natura 2000-planforslaget siger endvidere specielt om rigkærene: 

 naturtypeforekomster i artsklasse I målsættes til tilstandsklasse I og skal søges 

udvidet /sammenkædet, hvis de naturgivne forhold gør det muligt 
 områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigts-

mæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode 
sprednings- og etableringsmuligheder 

 rigkærene i Tryggevælde Ådal målsættes til en høj tilstand på grund af den 

exceptionelt artsrige vegetation 
 rigkærene afgræsses i videst muligt omfang. Det kan være nødvendigt at 

inddrage højere liggende, tørre jorder for at sikre, at det kan ske på en 
hensigtsmæssig måde 

 

Essensen i dette er, at driften – i form af afgræsning - skal fastholdes kontinuert på 
de botanisk værdifulde rigkær, og at arealet af afgræssede værdifulde rigkær skal 

udvides, hvilket kan sikres gennem inddragelse af agerjord i græsningsfoldene. 
Rigkærene er målsat med høj naturtilstand, hvilket indebærer at de på en og samme 
tid skal være velafgræssede og botanisk værdifulde. Disse forhold er for en stor del 

opfyldt for Elbæk-engen, som situationen er i dag.  
 

Prognosen for rigkærene i Tryggevælde Ådal er imidlertid i Natura 2000-planforslaget 
vurderet ugunstig, fordi en stor del af engene er under tilgroning pga. manglende 
drift. Derudover nævnes en række andre trusler, der har betydning for, at rigkærene 

som helhed i ådalen har ugunstig prognose (se Tabel 3).   
 

Plejeplanen udarbejdes i overensstemmelse med Natura 2000-planforslagets 
målsætning for rigkær i Natura 2000-området. 
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2.2 Naturbeskyttelseslovens beskyttede naturtyper, § 3-områder 
Delområde 1 og delområde 2, dvs. lavbundsarealerne, er omfattet af naturbeskytt-
elseslovens generelle beskyttelse efter lovens § 3 (Kort 2). Den generelle beskyttelse 

gælder for moser, enge, overdrev, heder og strandenge større end 2500 m2 samt for 
vandhuller større end 100 m2.  Praktisk taget hele Natura 2000-området er omfattet 
af § 3. 

 

Trussel Virkemidler 

Tilgroning med høje urter og græs Afgræsning og høslæt 

Tilgroning med vedplanter Rydning af vedplanter 

Forekomst af invasive arter Bekæmpelse af invasive arter 

Kunstig høj vandstand 

Oversvømmelse med næringsrigt vand 
Tiltag via vandplanen 

Atmosfærisk kvælstof-deposition Administrative retningslinjer 

Fragmentering 
Etablering af driftsarealer ved inddragning af 

højere liggende arealer til aflastningsarealer 

Tabel 3: Trusler og forslag til indsats for rigkærene i Tryggevælde Ådal ifølge Natura 2000-

planforslaget /3/.  

 
Beskyttelsen indebærer, at der ikke må foretages tilstandsændringer uden 

dispensation fra kommunen, men at den hidtidige drift må fortsætte i uændret 
omfang. Tilstandsændringer, der kræver dispensation, kan for enge og moser 

eksempelvis være tilplantning, udgravning af søer, sprøjtning og gødskning og 
rydning af krat i større omfang.  
 

Efter naturbeskyttelseslovens § 19 b skal der ligeledes ske anmeldelse til kommunen 
om en række ændringer i anvendelsen af arealer indenfor Natura 2000-området. 

Dette gælder § 3-arealer og andre naturtyper – uanset størrelse.   

 
Kort 2: Afgræsning af § 3-naturtyper og kortlagte habitatnaturtype rigkær i Natura 2000-område nr. 149 
omkring plejeområdet.  
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2.3 Kommuneplan-temaer 
I forslaget til Stevns kommuneplan 2009 /15/ er Tryggevælde Ådal og hermed også 

engene i plejeområdet beliggende i en række områdeudpegninger. Kommuneplanen 
sætter de overordnede retningslinjer for udviklingen i kommunen; bl.a. i det åbne 
land. Områdeudpegningerne for Tryggevælde Ådal omfatter følgende temaer:  

 særligt kulturhistorisk interesseområde 
 særligt værdifuldt naturområde (Kort 3) 

 geologisk interesseområde 
 område med landskabelige værdier 
 minus skovrejsningsområde 

 biologisk spredningskorridor 
 lavbundsareal 

 
 

 
Kort 3: Værdifulde og særligt værdifulde naturområder i Stevns Kommune. Kilde: Forslag til Stevns 
Kommuneplan 2009 (http://www.stevns.dk/page1224.aspx)  
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3. Naturhistoriske værdier 
Plejeområdet er inddelt i 4 delområder, hvortil der i forskellig grad er knyttet 
naturhistoriske værdier: planter, fugle og andre dyr. Disse værdier og 

forudsætningerne for dem beskrives i følgende afsnit.  
 

3.1. Plantelivet (vegetation og flora) 
De største botaniske værdier i plejeområdet er uden nogen tvivl knyttet til Elbæk-
engen, som i kraft af sine uhyre artsrige rigkær også på nationalt plan udgør en 
botanisk meget værdifuld lokalitet. En samlet artsliste for perioden 2004-2010 tæller 

godt 200 arter af karplanter og mosser, hvoraf mange arter regionalt og nationalt er 
meget sjældne. En samlet artsliste findes i Bilag 1a (planter) og Bilag 1b (mosser)  

 
Vegetationen på Elbæk-engen er meget forskellig afhængig af vandtilgængelighed og 

karakteren af det vand, som planterne påvirkes af. Vegetationen kan groft inddeles i 2 
typer 

 rigkær på fugtig kalkrig tørv, stedvist vældpåvirket (område 1a)  

 dyndenge på normalt vinteroversvømmet bund (område 1b) 
 

Endvidere findes i delområde 2 udviklet et tilgroningskær, hvor der tidligere har været 
rigkær. 

 
3.1.1 Rigkærene 

Rigkærene er udviklet inden for en tværgående holmrende, der i sin tid givetvis er 
gravet for at afvandet kæret, som i perioder er (eller kan være) meget fugtigt.  
 

Rigkærene kan atter underopdeles i en række forskellige plantesamfund, der er 
udviklet under forskellige terrænforhold og vandregimer: 

 knoldkær 
 fugteng på kalkpåvirkede ”banker” 
 Top-Star-kær 

 mosdominerede vældenge 
 våde star-dominerede rigkær 

 
Begrebet rigkær er oprindeligt svensk, men er tillempet danske forhold. Rigkæret er 
sjældent næringsrigt (oftest tværtimod), men rummer normalt en stor artsrigdom i 
forhold til andre typer af kær.  

 
I plejeplanen omtales undertyper af rigkær med betegnelser, der almindeligvis 

anvendes af botanikere. Disse beskriver typisk dominerende arter eller jordbund 
og/eller hydrologiske forhold. 

 
Knoldkærene 

Knoldkærene (Foto 1) er kendetegnende for Elbæk-engen og samtidig 
”kvalitetsmærket” for gode, botanisk værdifulde rigkær. Knoldene udgøres af partier 

med intakt græstørv, som kreaturerne træder imellem, når det færdes i kæret. 
Knoldene opstår over tid ved optrædning af partier med fast græstørv, hvilket også 

kan ses på Elbæk-engen, hvor knoldkærene dannes i kanten af bankerne med fugteng 
(se næste afsnit).  
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Områderne med knoldkær bliver, hvis jordbunden og næringsforholdene er til det, 
meget artsrige i kraft af, at der er mange forskellige mikrohabitater til stede: toppen 

af knoldene, siderne af knoldene (forskellige afhængig af eksponeringen) samt det 
ofte meget våde areal mellem knoldene.  Knoldene fremtræder mest synlige i det 
sene efterår eller det tidlige forår, hvor vegetationen på og mellem dem er 

nedgræsset.   
 

Forekomst af knoldkær skal tages som et udtryk for, at et areal har været afgræsset 
ubrudt i en lang årrække. Knoldkær kan ikke udvikles på arealer, hvor der drives 
maskinelt høslæt. Og det er tvivlsom, i hvor høj grad høslæt har været praktiseret på 

Elbæk-engen på den del, der i dag er udviklet til knoldkær.  
 

Knoldene er næringsfattige, og vegetationen lavtvoksende. Alligevel ses det ofte, at 
kreaturerne med stor nidkærhed nedgræsser især toppene ak knoldene. Måske fordi 
de har en behagelig højde at græsse i.  

 
Knoldkærene i Elbæk-engen er meget artsrige. På toppen af knoldene, der i mange 

tilfælde kan betragtes som små overdrev, findes bl.a. Dunet Vejbred (talrig), Lav 
Tidsel, Smalbladet Høgeurt (talrig), Fåre-Svingel og Håret Høgeurt, der normalt ikke 
træffes i kær.  

 
På middelfugtige knolde vokser en mængde arter, der ligeledes vokser på bankerne 

med fugtengsvegetation (se næste afsnit).  
 
Siderne af knoldene rummer typisk mange mosser, især levermosser, men er også et 

typisk voksested for den kødædende plante Vibefedt.  
 

 

 
Foto 1: Knoldkær udviklet i område 1b, Elbæk-engen. I baggrunden anes Top-Star-kær. 
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Mellem knoldene vokser en række arter, der dels kan tåle, at det mere eller mindre 
hele året er fugtigt eller vanddækket, men også at der sker kraftig optrædning af 

kreaturerne. Vegetationsdækket mellem tuerne er derfor sjældent sluttet og kan ikke 
sjældent helt mangle, dvs. der er nøgen jord mellem knoldene. Typiske arter mellem 
knoldene er Næb-Star, Toradet Star, Smalbladet Kæruld, Dynd-Padderok, Kær-

Ranunkel og Vand-Mynte. 
 

 
Fugteng på kalkpåvirkede ”banker” 
Mange steder i den inderste del (område 1a) af Elbæk-engen er udviklet svagt 

hvælvede partier, benævnt ”banker”, som sammen med knoldkærene hører til nogen 
af de botanisk mest artsrige partier i rigkæret. Der er tale om ret faste områder i en 

størrelse fra 2-50 m2; sjældent større. De vil med tiden – og med forsat afgræsning – 
omdannes til knoldkær (se foregående afsnit og Foto 3). Kærtypen benævnes fugteng 
efter en svensk benævnelse for denne type af plantesamfund. 

 
Bankerne ser umiddelbart tørre ud, men selv om sommeren er de fugtige, hvilket fx 

mærkes, når man sætter sig på knæ for at botanisere.  
 
Vegetationen er tæt og domineres af halvgræsser og urter. Kreaturerne ynder at 

nedgræsse disse banker fra tidligt på sommeren, og græsningstrykket er derfor 
gennemgående hårdt. Vegetationen er dog – uanset om den afgræsses – naturligt 

lavtvoksende, hvilket også betinger den høje artsrigdom.   
 

 
Foto 2: Pukkellæbe fra Elbæk-engen, mens den endnu voksede talrigt på knoldene i rigkæret. 
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Artstætheden kan være så høj som 40-50 karplanter pr. m2, medregnes mosserne 

findes ikke sjældent mere end 60 arter m2.  
 
Følgende arter skal fremhæves: Loppe-Star, Tvebo-Star, Skede-Star, Dværg-Star, 

Krognæb-Star, Blågrøn-Star, Hirse-Star, Fåblomstret Kogleaks, Vibefedt, Leverurt, 
Eng-Ensian, Lancetbladet Høgeurt, Djævelsbid samt orkidéerne Pukkellæbe, Sump-

Hullæbe, Maj-Gøgeurt og Kødfarvet Gøgeurt. Mange af disse arter findes også på de 
af knoldene, der ikke er for tørre. 
 

Bestanden af Sump-Hullæbe tæller forsat flere tusinde blomstrende skud, mens 
Pukkellæbe ikke findes blomstrende i samme antal som for blot ca. 20 år siden. 

Dengang rummede alene Elbæk-engen 300-500 blomstrende planter. Det vurderes, at 
svigtende og ustabil afgræsning kan være en årsag til tilbagegangen /12/. Det er dog 
også muligt, at det faktum, at kreaturerne selektivt æder de blomstrende Pukkellæbe, 

betyder, at arten ikke kan formere sig med frø.  
 

 
Foto 3: Partier med fugtengsbanker og knoldkær. Bankerne omdannes over tid til knoldkær, ved at 
kreaturerne træder den faste grønsvær op og senere træder imellem de optrådte knolde.   
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Figur 1: Antal blomstrende og vegetative skud af Pukkellæbe fra et permanent tællefelt på Elbæk-engen i 
perioden 1986-2006 /12/. Optællingen er foretaget af Hovedstadsrådet og senere Roskilde Amt, men er ikke 
fortsat efter amtets nedlæggelse pr. 1. januar 2007. 

 
 

Top-Star-kær  
I de partier af delområde 1b, hvor vandtilgængeligheden er størst, findes der ikke 
sjældent udviklet en type af rigkær, der er domineret af en art af halvgræsset Top-

Star. Kærtypen kaldes ”Top-Star-kær” (Foto 4) og skal ikke forveksles med knoldkær. 
Et Top-Star-kær består af store tæt tueformede planter af Top-Star, der vokser på 

piedestaler. Piedestalerne består af mere eller mindre nedbrudte materialer for de 
gamle tuer (nedbrudte rødder, lavblade og stængler).  Top-Star-tuerne kan blive indtil 
1½ meter høje, men på Elbæk-engen er de maksimalt ¾ meter høje.  

 
På Elbæk-engen er Top-Star-kærene typisk udviklet i den zone, der ligger nærmest 

læhegnet mod vest. Det er samtidigt den zone, der er mest vældpåvirket og ofte er 
det meget vådt, grænsende til bundløst at færdes mellem tuerne. Derudover findes 
Top-Star voksende på kanten af grøfter eller i områder, hvor der er (eller tidligere har 

været) god vandtilgang.  
 

Top-Star-kær er sjældent udpræget artsrige. Siderne af tuerne skygges af bladene fra 
starene, og mellem tuerne er det som nævnt meget vådt. Her vokser typisk Liden 
Andemad, Næb-Star, Smalbladet Kæruld, Sideskærm, Tykbladet Andemad og 

Langbladet Ranunkel. På ældre, udgående tuer af Top-Star er det ikke sjældent, at 
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der indfinder sig andre kærplanter på toppen af tuerne. Det kan fx være Djævelsbid, 
Kær-Svovlrod eller Kødfarvet Gøgeurt.  

 
Foto 4: Top-Star-kær i den indre del af område 1b i Elbæk-engen. 
 
Mosdominerede vældenge  
En type af artsrige og værdifulde rigkær udgøres af konstant fugtige flade lavninger, 

der almindeligvis er udviklet mellem bankerne med fugtengsvegetation eller i meget 
velafgrænsede rektangulære lavninger, der muligvis har været (forsøg på) 
enkeltmandstørvegrave.   

 
Vegetationen benævnes ”vældeng”, idet den med sin dominans af mosser (Foto 5) 

visuelt ligner mosdominerede væld i jydske ådale. I Elbæk-engen (og Tryggevælde 
Ådal generelt) er vældpåvirkningen dog væsentlig mindre, men dominansen af mosser 

er markant. Vandstanden i de mosdominerede lavninger er høj; bortset fra de tørreste 
somre.  
 

Mosfloraen på Elbæk-engen er velundersøgt og efter sjællandske forhold meget unik. 
Der er registreret godt 30 arter af bladmosser (Bilag 1b), hvoraf Stor Skorpionsmos, 

Stiv Seglmos (Foto 6), Grøn Krumblad, Fågrenet Vældmos og Stor Skebladmos hører 
til de sjældneste. Disse arter er alle knyttet til de våde mospuder og er afhængige af, 
at vandstanden i vinterperioden og langt hen på foråret er høj. Endvidere skal 

voksestedet gerne være fugtigt sommeren igennem. Vandet skal være minerogent 
(mineralrigt), men ikke næringsrigt.  
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Udover mosserne, findes en række planter, som om specifikt er knyttet til denne type 
af voksested. Det er primært Trindstænglet Star, Krognæb-Star, Skede-Star, Loppe-

Star, Tvebo Star, Eng-Troldurt og de nævnte orkidéer.  
 
Det er i denne type af voksested, at orkidéen Mygblomst tidligere formodes at have 

vokset. Hvis arten fortsat findes på Elbæk-engen, er det i de mosfyldte lavninger, at 
man bør lede.  

 
Hvis afgræsningen ophører eller ekstensiveres, forvandles vældengene hurtigt til 
højtvoksende bestande af især Butblomstret Siv. Skygge fra sivene og ikke mindst 

ophobning af dødt plantemateriale udgør en trussel mod denne kærtype. 
 

 
Våde star-dominerede rigkær  
Denne type af kær udgør på Elbæk-engen kun en mindre del af rigkærene. Kærtypen 

er udviklet på overgangen med delområde 1a (rigkæret) og delområde 1b 
(dyndengen). Vegetationen domineres typisk af Nikkende Star, Toradet Star, Næb-

Star og Blågrøn Kogleaks (Foto 7). Endvidere findes typisk Sideskærm, Vand-
Klaseskærm, Vandskræppe og Langbladet Ranunkel. Ikke sjældent vokser Maj-
Gøgeurt i den ret høje vegetation.  

 
Denne type rigkær nedgræsses normalt hvert år, men det sker almindeligvis først 

sidst på året.  
 
 

 
Foto 5: Mosrigt vældengsparti. Bemærk mængden af Butblomstret Siv, hvor afgræsningen ikke har været 
effektiv. 
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Foto 6: Stiv Seglmos (Drepanocladus sendtneri) blev registreret første gang på Elbæk-engen i 2004 ved 
NOVANA-overvågningen. Arten, der har ca. 10 kendte voksesteder på landsplan (overvejende Sjælland), er 
knyttet til kystnære rigkær. 

 
 
3.1.2 Dyndengene  
Betegnelsen strækker sig tilbage til den danske moseforsker August Mentz og dækker 
– som ordet siger – dyndende enge, dvs. enge med blød bund (Foto 8), hvor der i 

forbindelse med længerevarende oversvømmelser sker aflejringer af materialer og 
næring. Dyndengene udgør i Elbæk-engen delområde 1b samt den ydre del af 

delområde 2, samlet ca. 4½ ha.  
 
Vegetationen på dyndengene er i alt overvejende grad domineret af Høj Sødgræs; 

stedvist ses meget Nikkende Star eller Tagrør. Partier med lavtvoksende vegetation 
domineret af Kryb-Hvene eller Knæbøjet Rævehale er ikke sjældne på dyndengene. 

Det er ikke udsædvanligt at dyndengene om foråret farves gule af blomstrende Eng-
Kabbeleje. I kraft af rigelig forekomst af det velsmagende græs, Høj Sødgræs, 
opholder kreaturerne sig gerne på dyndengen i starten af afgræsningssæsonen.  

 
Ved skybrud om sommeren eller høj vandstand i Køge Bugt, hvilket betyder at slusen 

ved Tryggevælde ås udløb lukker, er det ikke sjældent at der ses hel eller delvis 
oversvømmelse af dyndengen.  
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Holmrenderne, der er gravet for at fjerne vandet fra engene, er i denne sammenhæng 
medvirkende til, at vandet i disse situationer nemmere kommer ind i engene. 

 

 
Foto 7: Vådt stardomineret rigkær med Nikkende Star, Næb-Star og Allmindelig Star. I baggrunden ses det 
uafgræssede delområde 2.  

 

 

 

3.1.3 Tilgroningskær  

Delområde 2 udgøres af et tilgroet rigkær inderst og en ydre vådere zone domineret 

af Tagrør og Høj Sødgræs. Parcellen har på nær ekstensiv fåregræsning i 2001, ligget 
uafgræsset siden 1967, dvs. godt 40 år.  

 
I det tilgroede rigkær er jordbunden fugtig til stedvis meget blød. Pilebuske er 
dominerende (Foto 9), ligesom der ses overstandere af Rød-El og Vorte-Birk. I 1986 

er denne del af parcellen beskrevet som ”med begyndende opvækst af pilebuske” /7/. 
Trods den længevarende tilgroning ses fortsat rigkærsarter som Maj-Gøgeurt, 

Trævlekrone, Eng-Forglemmigej, Stor Skjaller og Tvebo Baldrian. Denne del af 
delområdet er mere eutroft end et græsset rigkær, hvilket givetvis skyldes ”auto-
eutrofiering”, dvs. eutrofiering gennem ophobning af en pulje af dødt plantemateriale, 

der langsomt nedbrydes og frigiver næring.  
 

Der er stedvist tilkørt jord i denne del af parcellen, hvilket bl.a. ses af fremmede arter 
som Påskelilje og Vintergæk.  
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Foto 8: Afgræsset dyndeng på Elbæk-engen i april set mod sydøst. Afgræsningen og optrædningen giver 
dyndengen et lidt tuet udseende. I juni er vegetationen højtvoksende og næsten meterhøj. 

 

 
Foto 9: Delområde 2 er et mere end 40 år gammel tilgroet rigkær domineret af pil og med halvskygget 
urtelag. 
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3.2 Dyrelivet 
 
Fugle 

Plejeområdet har sin værdi for fuglelivet i kraft af, at de afgræssede dyndenge udgør 
udmærkede ynglebiotoper for især vadefuglene Vibe, Strandskade, Rødben og 
Dobbeltbekkasin samt Gul vipstjert.  

 
Imidlertid har perioder med svigtende afgræsning i ådalen som helhed reduceret 

antallet af ynglende vadefugle. Især den højere, uafgræssede vegetation og manglen 
på sammenhængende udstrakte afgræssede enge med godt udsyn er en væsentlig 
årsag til tilbagegangen. Nævnte vadefugle kan dog forsat træffes territoriehævdende, 

ynglende eller fouragerende på Elbæk-engen.  
 

Kuriositeter som Engsnarre og Plettet rørvagtel er tidligere hørt i ådalen. Især 
førstnævnte trives reelt bedre med et afvekslende vegetationsdække, dvs. også 
højtvoksende partier. Ingen af arterne har været ynglende i ådalen i de seneste år.  

 
Derudover høres især Nattergal hyppigt i ådalen og også i krattene omkring 

plejeområdet. Af rovfuglene er det især Rørhøg, der med 2-3 ynglepar i ådalen er en 
hyppig gæst, når den med sine karakteristiske opadbøjede vingespidser jager over 
engene eller rørskoven. 

 
Sommerfugle 

Elbæk-engen har været en meget værdifuld lokalitet for sjældne dagsommerfugle, 
men er som andre lysåbne naturområder undergået en gradvis, men støt forarmning: 
de sjældne arter forsvinder, og de almindelige bliver sjældnere. I midten af 1980érne 

husede Tryggevælde ådal en sund bestand af den sjældne og rødlistede 
perlemorsommerfugl, Engperlemorsommerfugl (Foto 10). Arten, der yngler på 

Almindelig Mjødurt, var udbredt på mange parceller i ådalen og specielt Elbæk-engen 
rummede en talrig forekomst. Arten er imidlertid ikke set siden slutningen af 
1990érne og må formodes at være uddød. Tilsvarende er det gået den ligeledes 

rødlistede Isblåfugl, der kunne træffes i midten af 1980érne, men som hurtigt 
forsvandt.  

 
I dag rummer Elbæk-engen en række (endnu) almindelige dagsommerfugle (Tabel 4), 

der især fouragerer på Kær-Tidsler, Hjortetrøst, Vand-Mynte og andre urter. 
Sommerfuglene ynder især den del af Elbæk-engen, som ligger ind mod det levende 
hegn mod vest. Her er ofte læ, og især om eftermiddagen om sommeren kan der blive 

meget varmt.  
 

 
Foto 10: 
Engperlemorsommerfugl 
på Almindelig Mjødurt 

Okkergul randøje Nældens takvinge Citronsommerfugl 

Græsrandøje Nældesommerfugl Grønåret kålsommerfugl   

Engrandøje Det hvide C Lille kålsommerfugl 

Almindelig blåfugl Dagpåfugleøje Stor kålsommerfugl 

Dværgblåfugl Tidselsommerfugl  

Almindelig bredpande Iris 
Seksplettet  

køllesværmer 

Stregbredpande   
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Tabel 4: Dagsommerfugle og køllesværmere på Elbæk-engen. 

 
Padder og krybdyr 
På Elbæk-engen er der registreret Bilag IV-arterne Spidssnudet Frø og Springfrø samt 
endvidere Butsnudet Frø og Grøn Frø. Af krybdyr er der registreret Almindelig Firben 

og Snog.  
 

Vindelsnegle 
En speciel gruppe af meget små snegle, Vindelsnegle, er repræsenteret med flere 
arter på Elbæk-engen, hvoraf Skæv vindelsnegl er den mest sjældne, men dog talrig 

på Elbæk-engen. En endnu sjældnere art, Kildevældsvindelsnegl, er endnu ikke fundet 
i på engen, men levestedet er absolut velegnet. Den foretrækker som Skæv 

vindelsnegl kalkpåvirkede stardominerede kær. Arterne er på udpegningsgrundlaget 
for flere Natura 2000-områder, og i hvert fald Skæv vindelsnegl forventes at blive det 
for Natura 2000-området Tryggevælde Ådal.  

 
 

4. Kulturhistoriske værdier  
De kulturhistoriske værdier i plejeområdet knytter sig til såvel landskabet som til 

selve driftsformen på engene.  
 
Natur og kultur ”går hånd i hånd” og har gjort det længe. Artssammensætningen på 

Elbæk-engen vidner således om meget lang græsningskontinuitet. Opretholdelse af 
driften er ikke blot sikring af levesteder for dyr og planter, men i lige så høj grad 

sikring af en driftsform, der i landet som helhed er stærkt på retur.  
 
 

Landskabet – her på grænsen til Stevns – er præget af levende hegn. Nogle er 
placeret på jordvolde fra udskiftningen, men hovedparten er etableret i markskel 

langs grøfter. Der er meget få sten i denne del af landet, og stendiger findes ikke i det 
åbne land.  
 

Afgrænsningen mellem ådal og agerjord er i hele ådalens udstrækning meget 
markant, og har ifølge historiske kort /9/ på mange stækninger eksisteret uændret de 

seneste 150-175 år. Adskillelsen mellem ådal og ager var oftest af levende hegn med 
gamle pil og popler, der udover at holde husdyrene ude fra afgrøderne, også tjente til 
at give brænde. Hegnene blev holdt ved lige, stynet, af gårdenes karle i 

vinterhalvåret. 
 

De levende hegn udgøres fortsat af pile- og poppelhegn, men manglende styning gør 
stedvist, at træerne og oplevelsen af deres karakteristiske udtryk dør bort.  
 

 
På vestsiden af ådalen findes fortsat rester af en gammel ”engvej”, der lå på 

overgangen mellem ådalen og ageren. I dag findes den intakt på strækningen fra 
Holmegård ved Stolpehuse nordpå til St. Tårnby.  
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I plejeområdet anes i dag et spor mellem ådalen og en mindre lund ud for det 
sydvestlige hjørne af delområde 1 og delområde 2 (Foto 11). Sporet findes præcist, 

hvor der er markeret en markvej på målebordsblad fra 1928-1940 /9/.  
 

 
Foto 11: Spor mellem engene og plantet lund i ved det sydvestlige hjørne af Elbæk-engen og den 
uafgræssede engparcel (delområde 2). 
 

5. Rekreative værdier 
Naturoplevelsen og oplevelsen af kultursporene hænger stærkt sammen i 

plejeområdet. En forskel mellem forskellige tider kommer til klart skue, når man har 
parkeret bilen eller cyklen ved Køgevej. Kigger man mod vest, ses Vallø Golfs baner. 

Kigger man mod øst, ser man ned over Tryggevælde Ådal, og - i det omfang man kan 
se gennem det levende hegn - ligeledes udover engene.  
 
Muligheden for at opleve kultur og natur er forbedret væsentligt, efter at Danmarks 
Naturfond overtog Elbæk-engen i 2006; primært i kraft af, at der er offentlig adgang 
til arealet. Elbæk-engen, som har ligget samme sted i århundreder, blev ved et lidt 

pudsigt ordvalg ”indviet” officielt i 2007 (Foto 12).  
 

I den forbindelse, blev der udarbejdet en planche, som beskriver naturværdierne i 
Elbæk-engen. Planchen står i dag nær Køgevej ved tre P-pladser, som knapt er 
synlige og ligeledes dårligt anvendelige. I 2009 er der yderligere midlertidigt opsat et 

bord-bænke-sæt i den tørre del af Elbæk-engen (delområde 1c) samt udlagt 
gangbrædder på et fugtigt parti på overgangen mellem knoldkær og dyndeng i 

rigkærets nordlige ende. Endvidere er der opsat en smæklåge ved siden af den 
eksisterende kreaturlåge til Elbæk-engen for enden af markvejen (Foto 13).  
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Plejeområdet har rekreative værdier, der henvender sig til forskellige målgrupper. 

Almindeligt naturinteresserede, der ønsker en tur i naturen med god stemning, 
fuglesang og et flot landskab, har muligheden her. Fagnørder, som vil kigge på 
orkidéer, mosser, vindelsnegle eller vandbiller, har en også en oplagt mulighed på 

Elbæk-engen.   

 
Foto 12: Ekskursion til Elbæk-engen i forbindelse med indvielsen d. 21. maj 2007. Billedet er fra knoldkæret 
umiddelbart indenfor fangfolden og indgangen til engen. 

 

 
Foto 13: Eksisterende publikumsfaciliteter ved Elbæk-engen: ø.tv. ses parkeringsmulighederne, der er en 
udvidelse af vejen (Elbæk Mejeri ses i baggrunden), n.tv ses borde-bænke-arrangement på Elbæk-engens 
tørre øvre del, i midten ses Elbæk-planchen, ø.th. ses nyopsat klaplåge til engen samt eksisterende 
fangefold i baggrunden, n.th. ses gangbrædder over en sumpet passage på dyndengen på vej mod 
Tryggevælde å. 
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6. Målsætning  
Den overordnede målsætning med plejeområdet er at fastholde og udvikle de 
biologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier.  

 
Målsætningen er i overensstemmelse med forslaget til Natura 2000-planen for Tryg-

gevælde Ådal og med, hvad der må forventes at stå i Stevns Kommunes Helhedsplan 
for Tryggevælde Ådal og Handleplan for Natura 2000-området.  

 
For de enkelte delområder er den konkrete målsætning: 
 

Delområde 1:  - bevare et botanisk værdifuldt rigkær, som ved græsnings-
  sæsonens afslutning fremstår velafgræsset og uden opvækst 

af   vedplanter. Hydrologien tilstræbes uforstyrret 
  - bevare en velafgræsset dyndeng som levested for fuglene 
 

Delområde 2:  - udvikling af rigkær og dyndeng som i delområde 1 
 

Delområde 3.  - etablering af paddevandhul, rekreative faciliteter, kreatur-
  afgræsning omkring vandhullet, passage til delområde 1 
 

Delområde 4:  - udvikling af et – over tid – udpint, permanent græsland 
 

Plejeområdet i sin helhed har følgende konkrete målsætninger: 
 - bevaring af levende hegn mellem delområde 1 og delområde 3 
 - genetablering af ”Engvejen” langs Elbæk-engen 

 - fastholdelse af udsyn fra Køgevej til en mindre del af området  
 - udbygning af faciliteter til publikum. 

 
 

7. Behov for naturpleje, tiltag og faciliteter 
For at opfylde målsætningen for delområderne er der behov for pleje (drift) af 
græsningsarealerne og andre tiltag, der vedrører natur, kulturhistorie og publikum. 

Tidligere udført pleje og tiltag på arealerne foretaget af Hovedstadsrådet, Roskilde 
Amt og senest frivillig naturpleje er beskrevet i Bilag 2.  
 

 

7.1 Græsningsarealerne 
7.1.1 Rigkærene 

Fastholdelse af lavtvoksende og artsrig vegetation i rigkærene er afhængig af, at 

afgræsningen opretholdes. Ophører denne eller bliver den for ekstensiv, vil 
vegetationen naturligt blive højere. I løbet af de første år vil artssammensætningen 

ikke ændres, men kraftige arter, der ved græsning holdes nede i højde og hæmmes i 
at spredes, vil vokse sig til fuld højde og skygge for mindre arter, der har bladene tæt 
på jordoverfladen. Efter en kort årrække vil artssammensætningen ændres, således at 

de konkurrencestærke og kraftige arter får større udbredelse i kæret.  
 

På Elbæk-engen er denne proces meget tydelig, idet vegetationen bliver højtvoksende 
i de år eller på de partier, hvor kreaturerne af forskellige årsager ikke kommer. Det er 
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typisk arter som Butblomstret Siv, Almindelig Mjødurt, Toradet Star, Nikkende Star og 
Dynd-Padderok, der vinder frem ved svigtende afgræsning.  

På delområde 2, der har været uafgræsset i en meget lang årrække, ses der afhængig 
af fugtigheden massiv dominans af en eller flere af følgende kraftigt voksende og 
skyggende arter: Stor Nælde, Lodden Dueurt, Høj Sødgræs og Tagrør. Som nævnt 

findes forsat rigkærsarter i den indre del af delområde 2, der modsvarer rigkæret i 
delområde 1b. 

 
Rigkærene har et konstant behov for afgræsning, for at vegetationen kan holdes lav 
og lysåben for de arter, der karakteriserer rigkærene. Endvidere indebærer 

afgræsningen (forudsat at der ikke tilskudsfodres), at der fjernes næringsstoffer og 
derved delvist kompenseres for atmosfærisk tilført kvælstof. I Stevns Kommune er 

det ca. 12 kg N pr. ha pr. år. 
 
Opvækst af vedplanter (primært Rød-El) er et stort problem på Elbæk-engen, 

delområde 1b (Foto 14). I læhegnet mod vest og i bevoksningen mod nord står og har 
stået gamle Rød-El, hvorfra der har blæst store mængder af frø ud i rigkærene. 

Spiringsbetingelserne har været (og er) ideelle, idet Rød-El kræver blottet jord og høj 
fugtighed for at spire. Disse betingelser har været opfyldt, idet ekstensiv græsning i 
rigkæret blotter fugtig tørv mellem knoldene. Samtidig afholder kreaturer sig fra at 

æde Rød-El pga. smagen. Derfor har opvækst af Rød-El de sidste 20-25 år udgjort et 
stort problem på Elbæk-engen. Der er tale om nyetablerede træer, men i højere grad 

om genskydende stubbe fra træer/opvækst, der er blevet skåret ned gentagne gange.  
 

 
Foto 14: Opvækst af Rød-El på Elbæk-engen ca. 6-7 måneder efter at de er ryddet det foregående efterår. I 
baggrunden ses det levende hegn mod vest.  
 

Roskilde Amt foretog første gang massiv rydning af Rød-El på Elbæk-engen i 1992. I 
perioden 1999-2006 ryddede amtet årligt Rød-El. Rydningen foretages med 

buskrydder med klinge eller nedskæring med motorsav. I 2008 og 2009 er der 
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foretaget frivillig naturpleje af DNs Lokalkomite og foreningen Tryggevælde- og 
Stevns Ådals Bevarelse.   

 
Som noget nyt har Danmarks Naturfond mere radikalt fjernet samtlige Rød-El i det 
levende hegn mod vest i et forsøg på at stoppe tilførslen af nye spiredygtige frø (Foto 

15) til rigkæret.  
 

Uanset denne indsats og uanset forsat afgræsning vurderes det, at der i en årrække 
fremover fortsat vil være behov for manuel rydning af vedplanter på Elbæk-engen 
hvert år eller hvert andet år.  

 
 
7.1.2 Dyndengene 

Dyndengene gror som rigkærene til umiddelbart efter at afgræsning ophører eller 
ekstensiveres. Dette har en umiddelbar negativ effekt på vadefuglene, der 

udelukkende foretrækker velafgræssede enge.  
 

Delområde 2 ligger som et uafgræsset Tagrørs- og Sødgræs-bælte med afgræssede 
dyndenge på begge sider. Det giver variation, men vurderes skadeligt for 
vadefuglebestanden, idet det gør fuglene utrygge.   

 
Der er behov for samgræsning af delområde 1 og delområde 2 ved etablering af 

effektive kreaturspang over holmrenden mellem delområderne.  
 
 
7.1.3 Højjordsarealerne 

I sig selv har højjordsarealerne, delområde 4, ikke noget plejebehov. De har tidligere 
være agerjord og i en periode indtil starten af maj 2010 været tilplantet med Solbær-

buske (Foto 16).  
 

På sigt indtænkes arealet som en del af den samlede afgræsning af plejeområdet. Den 
tidligere agerjord skal omdannes til permanent græsland, der kan tjene som 
græsningsarealer i starten og slutningen af græsningssæsonen eller under ekstreme 

vejrlig.  
 

Det er meget væsentligt, at arealerne drives uden brug af gødskning, og at der i en 
årrække sker en udpining af arealerne ved hyppigt slæt. Dette er væsentligt for at 
modvirke, at der i perioder med samgræsning af højjord og lavbundsarealerne sker en 

nettotransport af næring (primært kvælstof) via kreaturerne til rigkærene.  
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Foto 15: Rydning af Rød-El i det levende hegn vest for Elbæk-engen. Stubbene af Rød-El farves røde ved 
iltning. Billedet er taget i den nordlige ende af plejeområdet, hvor det levende hegn ønskes bevaret åbent af 
hensyn til indsynet fra Køgevej. Til højre ses borde-bænke-sæt på område 1c. 
 
 

7.2 Levende hegn – kultur og natur 
Det levende hegn vest for delområde 1 (Foto 15, 17 og 19) er et gammel kulturspor 
fra den tid, hvor agerjord af græsningsarealer blev afskilt med levende hegn. Udover 

at holde husdyrene ude fra agerjorden tjente hegnene til produktion af vinterfoder, 
brændsel og gærdsel.  
 

Det levende hegn har også en biologisk funktion, idet det tjener som vindbryder mod 
vest. Dette har stor betydning for insektlivet i rigkæret.  

 
Hegnet fremstår i dag kraftigt præget af rydningen af Rød-El, men vil i løbet af få år 
vokse sig intakt og tæt. Det domineres i dag af flere styningskrævende Pil, spredte 

Birk, Hvidtjørn samt diverse buske.  
 

Der vurderes at være behov for at styne eksisterende piletræer og indplante naturligt 
forekommende løvtræer. Der kan blive behov for at rydde Birk, hvis det viser sig, at 
de udgør en problematisk frøkilde i forhold til opvækst af Birk i rigkæret.  

 
I skellet mellem delområde 1 og delområde 2 ses et hegn under etablering i den 

vestlige del. Dette hegn bør ryddes helt, idet det udover at rumme Rød-El også vil 
tjene som udkigsposter for predaterende krager.  
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Foto 16: Delområde 4 består af højtliggende agerjord, der indtil staten af maj 2010 har været tilplantet med 
Solbær. I midten af billedet ses en bunke af overvejrende fældede grantræer fra delområde 3. I baggrunden 
ses Elbæk-engen bag resterne af det levende hegn, hvor der er ryddet især Rød-El i denne vinter. Høje, 
ustynede piletræer ses tydeligt i begge sider af billedet. 

 

 

7.3 Etablering af paddevandhul  
Ådalen udgør med sine udstrakte naturarealer gode levesteder for padder. Specielt 
Bilag IV-arten Spidssnudet Frø ynder at yngle på oversvømmede enge og lever sit 

voksne liv på naturarealer med høj naturtilstand.  
 

Det er derfor oplagt at etablere et fladvandet vandhul på i delområde 2, dvs. på 
overgangen mellem højjorden og Elbæk-engen.  
 

 

7.4 Behov for publikumsfaciliteter   
Elbæk-engen har siden sin ”genopdagelse” i starten af 1980´erne tiltrukket 

botanikere, men derudover har området ikke været besøgt af andre end 
lokalbefolkningen, dyreholdere og jægere.  
 

Efter Danmarks Naturfonds erhvervelse i 2007 er presset fra besøgende blevet øget, 
og der er etableret forskellige faciliteter hertil: parkeringsplads og informationsskilt 

ved Køgevej, låge indtil engen, bord-bænke-sæt, gangbrædder etc.  
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Imidlertid vurderes det, at nogle af faciliteterne er utilstrækkelige eller 
uhensigtsmæssigt placeret:  

 antallet af parkeringspladser er utilstrækkeligt og de er placeret, hvor der reelt 
ikke er plads til at parkere 

 Elbæk-planchen gøres synlig på begge sider af standeren 

 eksisterende borde-bænke-sæt bør placeres udenfor græsningsfolden 
 

Der er endvidere behov for at nye faciliteter placeres nær naturen for at formidle den: 
 padde-planche ved det nye paddevandhul 
 1-2 bord-bænke-sæt ved det nye vandhul, således at det kan benyttes af 

skoleklasser eller lignede til undervisningsformål 
 klaplåger til nødvendige hegnspassager. 

 

 
Foto 17: Levende hegn mellem Elbæk-engen (delområde 1) og delområde 2. Hegnet er i dag præget af den 
udførte rydning af Rød-El. På billedet ses en spektakulær blomstrende Sejle-Pil foran hegnet. I hegnet ses i 
forgrunden en Birk overvokset af Vedbend samt i baggrunden høje pil, der bør stynes. Store mængder af 
marksten ses ligeledes i hegnet.  

 
7.5 Konflikter forbundet med naturpleje og øget adgang 
Forvaltning af et areal indebærer i de fleste tilfælde indbyggede konflikter, hvor der 
skal foretages en afvejning af interesser og værdier. Ofte vil det være nødvendigt at 

foretage en prioritering og i praksis et valg af at fremme en given naturtype, art eller 
interesse på bekostning af andre.  
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Fastholdelse af rigkærene i god naturtilstand har højeste prioriteret for lavbundsare-
alerne i plejeområdet. Denne prioritering er bl.a. bestemt af målsætningen i Natura 

2000-planforslaget /3/, men er derudover korrekt set i lyset af, at de afgræssede 
rigkær er unikke og på nationalt plan truede.  
I en prioritering og målsætning af områder indgår ligeledes, at man ser udenfor det 

konkrete plejeområde og registrerer naturudviklingen på tilgrænsende arealer eller i 
større endheder; i dette tilfælde hele Tryggevælde Ådal.  

 
 
Prioriteringen indebærer, at andre værdier eller naturtyper nedprioriteres og ikke får 

mulighed for at udvikle sig: 
 den prioriterede habitatnaturtype ”Elle- og Askesump” (91E0), som i løbet af 

10-15 år uden rydning ville etablere sig på væsentlige dele af Elbæk-engen får 
ikke mulighed for at udvikles 

 rørskovsbevoksninger, som kunne være til gavn for Rørhøg, Rørdrum og andre 

rørskovsfugle, får ikke mulighed for at udvikles 
 

 
Fastholdelse af et forholdsvis højt græsningstryk betyder, at en del plantearter 
nedgræsses før de har gennemført blomstring og/eller frøsætning (Foto 18). For 

habitatnaturtypen rigkær er tæt afgræsning dog væsentlig for på sigt at opretholde en 
artsrig vegetation.  

 
 
Den høje prioritering, som er givet rigkærene, indebærer som konsekvens, at 

hydrologien i videst muligt omfang skal bevares uforstyrret. Afdræning af rigkæret er i 
praksis at fjerne grundlaget for rigkærets eksistens. Derfor skal holmrenderne kun i 

meget begrænset omfang oprenses, således at de ikke afdræner området yderligere 
eller bidrager til at næringsrigt vand ved skybrud nemt strømmer ind i rigkærene. 

Tværgående holmrender bør under ingen omstændigheder genskabes.  

 
Offentlig adgang til arealet har umiddelbart vurderet ikke skabt konflikter med 
naturinteresserne. Plejeområdet bærer ikke præg af slid endsige hyppig benyttelse. 

Hærværk eller henkastet affald ses ikke.  
 

Der er ikke foretaget undersøgelser af, hvorvidt øget og forbedret adgang til 
dyndengene har forstyrret vadefuglene i deres ynglesæson. Men det kan være en 
konsekvens.   

 
 

8. Plejeplan  

Plejeplanen skal ses som en helhed, der integrerer naturbeskyttelse og natur- og 
kulturoplevelse. De foreslåede plejetiltag kan til en vis grad udføres uafhængigt af 

hinanden, men flere hænger sammen. Der er ikke akutte plejebehov, men flere af de 
foreslåede aktiviteter har højere prioritet end andre.  

 
Der er udarbejdet et plejekort for hele plejearealet (Kort 4) samt 3 detailkort for ”hot 
spots” for nødvendige anlæg for kreaturholdet, publikumsfaciliteter og andre tiltag 

(Kort 5, Kort 6 og Kort 7).  
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8.1 Afgræsning  
Race og græsningstryk 

Elbæk-engen skal afgræsses af kreaturer, der med deres færdsel og optrædning, 
måde at afgræsse på og lyst til også at afgræsse fugtige – våde områder, uden nogen 
tvivl er det mest velegnede afgræsningsdyr.  

Græsningstrykket foreslås til ca. 2 ungdyr pr. ha, svarende til at der på Elbæk-folden 
kan gå 16- 20 ungdyr.  

 
Det anbefales, at samarbejdet med den nuværende dyreholder fortsætter, idet det 
fungerer godt, og afgræsningen er tilfredsstillende. De nuværende græsningsdyr er 

ammekøer med kalve og ungdyr af kødkvægsrace. Ved evt. skifte af dyreholder kan 
det overvejes, at der anvendes en lettere race, fx Dexter, Galloway, Skotsk 

Højlandskvæg eller evt. kvier af malkekvægsracer.  
 
Udbindingsperiode 

Udbindingsperioden foreslås vejledende som perioden fra 15. maj – 15. oktober. 
Udbindingsperiodens start og afslutning skal ikke ligge fast, men vil i praksis afhænge 

af fugtigheden i ådalen, vejrliget (temperaturen) og planternes vækst i ådalen. Der 
foreslås en pause i afgræsningen af Elbæk-engen i midten af vækstsæsonen, hvor 
blomstring og frømodning hos bl.a. Pukkellæbe og andre urter finder sted.  

 
Foldinddeling og kreaturpassager 

Det anbefales, at der etableres to store folde (Kort 4). Den ene, kaldet Elbæk-folden, 
udgøres af Elbæk-engen (delområde 1) og den i dag uafgræssede engparcel mod syd 
(delområde 2).  Den anden fold, kaldet højjords-folden, udgøres af højjordsarealet, 

dvs. den eksisterende solbærplantage (delområde 4). Højjordsfolden kan efter ønske 
fra dyreholder frit inddeles i delfolde, som det er hensigtsmæssigt for slæt og 

afgræsning.  
 

 
Kort 4: Plejekort med forslag til foldinddeling, placering af kreaturspange over holmrender samt 
detailområder A, B og C for publikumsfaciliteter og andre tiltag. 
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Begrundelsen for inddeling i 2 store folde er, at inddeling i mindre folde i et forsøg på 
et regulere græsningstrykket i knoldkæret ikke fungerer i praksis.  

 
Der etableres en mindre fold omkring vandhullet (Kort 6), der afgræsses, når det er 
udtørret. Derved forebygges tilgroning af det fladvandede vandhul.  

 
Der etableres mellem de nævnte folde en passage, der efter ønske og 

omstændigheder kan stå åben. Passagen er placeret på det mest faste sted (udover 
den nuværende indgang til Elbæk-engen for enden af markvejen) i den vestlige kant 
af Elbæk-engen. Passagen kan evt. stabiliseres ved brug af de marksten, der ligger 

deponeret i det levende hegn umiddelbart tæt på.  
 

Passagen skal fungere, således at dyrene ved ekstreme vejrlig kan søge op på tørre 
arealer. Eller de kan ledes på højjords-folden i en periode, hvor der ikke skal være 
afgræsning i Elbæk-engen.  

 
Hegnet mellem Elbæk-engen og den uafgræssede engparcel beliggende syd for 

(delområde 2) fjernes, og der etableres minimum 2 kreaturspange over holmrenden 
mellem de 2 delområder. Den resterende del af hegnet omkring delområde 2 
renoveres og forbindes med hegnet omkring Elbæk-engen.  

 
I det omfang det er muligt, kan græsningen forberedes ved slåning af højtvoksende 

partier på delområde 2.  
 
 

 
Foto 18: Toppen af knoldene, hvor bl.a. Pukkellæbe vokser, bliver ret tidligt på sæsonen nedgræsset. 
Billedet er taget i starten af juli. 
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Fangefold 

Der etableres fangefold ved Køgevej (Kort 7), og den eksisterende for enden af 
markvejen forbliver. 
 

 
Strømkilde 

Det opsættes solfanger med batteri til at levere strøm til hegnet. Placering aftales 
med hegnsfirma, men solfangerne bør placeres skjult for at søge at hindre tyveri.  
 

 
Holmrender 

Holmrenderne, der løber på begge sider af Elbæk-folden, vurderes ikke at have et 
akut behov for oprensning. I perioden 2010 – 2020 bør de maksimalt kun oprenses én 
gang og på ingen måde under nuværende niveau (se i øvrigt afsnit 7.5).  

 
 

 
Kort 5: Detailkort over plejeområde A, der er området for enden af markvejen. 
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8.2 Rydning af vedplanter  
Opvækst af Rød-El på Elbæk-engen vil uanset afgræsningen af engen fortsat udgøre 

en væsentlig trussel mod rigkærets botaniske værdier og områdets naturværdier 
generelt. Dette kan kun løses ved manuel rydning af opvæksten. Der foreslås 2 
alternative metoder 

 årlig nedskæring med buskrydder i september. Det nedskårne materiale for-
bliver på naturområdet eller 

 nedskæring med sav hvert 2-3 år i oktober – november. Det nedskårne 
materiale fjernes fra naturområdet. 

 

Ved den første metode foretages en udpining af træerne, idet de skæres årligt og på 
et tidspunkt, hvor de endnu ikke er begyndt at sende næringsstoffer retur til 

rødderne. Det vurderes, at det afskårne materiale kan omsættes på naturområdet 
uden af ændre næringsstatus i rigkæret.  
 

Ved nedskæring hvert 2-3 år reduceres arbejdsindsatsen set over tid. Den tilgroning, 
som finder sted i de år, hvor der ikke ryddes, vil ikke være skadeligt for 

rigkærsvegetationen. Denne plejemetode vurderes ikke at have nogen væsentlig 
udpinende effekt på træerne.  
 

På delområde 2 ryddes pilekrattet i det tilgroede rigkær. Overstandere af Rød-El og 
Birk skæres ned. Ligeledes ryddes hegnet mellem delområde 1 og delområde 2. 

 
 

8.3 Pleje af det levende hegn 
Det foreslås, at det levende hegn plejes, således at det fremstår som et tæt, 

buskdomineret hegn, der udgør en effektiv vindbryder. Samtidigt bliver det 
kulturspor, som hegnet udgør, holdt ved lige. På strækningen nordpå fra markvejens 

slutning undlades yderligere indplantning i hegnet for at bevare indkigget til Elbæk-
engen og til ådalen fra Køgevej. Endelig anbefales det, at ”Engvejen” genetableres 
sydpå, fra hvor markvejen i dag slutter.   

 
Følgende tiltag er nødvendige:  

 indplantning af egnskarakteristiske og hjemmehørende arter (Hvidtjørn, Rød 
Kornel, Dunet Gedeblad, Hassel, Kvalkved, Glat Hunde-Rose og Skov-Abild i det 

eksisterende hegn) fra markvejen og syd på (Kort 5) 
 plantning af et 2-3-radet læhegn af ovennævnte arter vest for eksisterende 

hegn og i en afstand af 3 m herfra, således at ”Engvejen” genopstår (Kort 5 og 

Kort 6) 
 styning af forekommende ”forvoksede” pil i eksisterende hegn (5 træer), 

således at deres levealder forlænges og de fremtræder som et kulturspor. De 
vil i vinterhalvåret fremtræde tydeligt synlige 

 styning af øvrige pil og popler i området. Det drejer sig om et træ i det 

sydvestlige hjørne af delområde 2 og 4 træer i det nordvestlige hjørne af 
delområde 1 (i skel mod nabo) 

 det bør overvejes at fjerne samtlige Birk i det levende hegn mod delområde 1, 
idet de ved at kaste frø ind i rigkæret på sigt kan udgøre et nyt 
tilgroningsproblem. Endvidere vil de i kraft af deres højde udgøre mulige 

”udkigsposter” for predaterende kragefugle. 
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8.4 Etablering af paddevandhul  
På den anviste placering (Foto 20 og Kort 6) udgraves et vandhul efter følgende 
retningslinjer: 

 
 areal: 5-800 m2 

 maksimal dybde: ¾ m 
 bredhældning: 1:5, dvs. for hver meter falder bredden 20 cm 
 ingen ø 

 opgravet materiale placeres på omgivende areal i et tynd lag, så der ikke ses 
nogen terræn ændring. Opgravede stød fjernes 

 evt. dræntilløb ledes uden om, så det sikres, at der ikke tilledes vand 
 vandhullet og omgivende arealer efterårsafgræsses i år, hvor vandhullet 

udtørrer (eller hvert 2. år), således at tilgroning af vandhullet undgås. 

 

 

 
Foto 19: Det levende hegn mellem delområde 3 og Elbæk-engen fremtræder i dag tyndt og uden væsentlig 
lægivende effekt. Piletræerne på billedet foreslås stynet, og det bør overvejes at fjerne birkene i hegnet, da 
de ved at kaste frø ind i rigkæret kan udgøre et nyt tilgroningsproblem i kæret. Foran det eksisterende hegn 
foreslås genetableret ”Engvejen” ved plantning af et 2-3-radet læhegn af buske.  
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8.5 Placering af publikumsfaciliteter  
Faciliteter til publikum er placeret efter, hvor det vurderes, at de har størst 
anvendelighed og samtidigt ikke skæmmer eller betyder unødigt slid på eller 

forstyrrelse af den natur og kultur, som skal opleves.  
 
Plejeplanen foreslår følgende tiltag:  

 etablering af P-plads ved Køgevej på vestsiden af jordvolden (Kort 7), evt. med 
blå P-markering som skal være synlige fra Køgevej  

 Elbæk-planchen forbliver ved Køgevej og udbedres ved, at der sættes planche 
på begge sider af standeren; endvidere opsættes en tilsvarende planche nær 
enden af markvejen 

 opsætning af 3 borde-bænke-sæt neden for højjorden, på kanten af Elbæk-
engen. Et sæt placeres nær enden af markvejen (Kort 5). To sæt placeres ved 

det nygravede vandhul (Kort 6) 
 smæklåge forbliver ved indgangen til Elbæk-engen; endvidere opsættes 3 

smæklåger, så der er passage gennem kreaturpassagen og ind i folden, som 

omgiver vandhullet 
 opsætning af padde-plache ved borde-bænke-sættene ved det nygravede 

vandhul.  

 
 

 
Kort 6: Detailkort over plejeområde B, der er området omkring den nygravede sø.   
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Foto 20: Den sydlige del af delområde 3 hvor paddevandhullet skal udgraves. Området er i maj 2010 fugtigt 
med frit vand i dybe hjulspor fremkommet ved rydningen af Rød-Gran-beplantningen.  
 

 

8.6 Nødvendige tilladelser for at realisere plejeplanen  
I den åbne land gælder en række love og bekendtgørelser for, hvad man som lodsejer 
kan gøre uden tilladelse, og hvad der kræver dispensation fra myndighederne. 

Indenfor plejeområdet drejer det sig om Naturbeskyttelsesloven, Miljømålsloven, 
Planloven og Landbrugsloven.  

 
 
Det vurderes, at følgende kræver tilladelse eller dispensation fra Stevns Kommune:  

 
 opsætning af borde-bænke-sæt og plancher i det åbne land samt etablering af 

P-plads kræver tilladelse fra Stevns Kommune efter planloven. P-pladsen 
muligvis endvidere efter Vejloven 

 etablering af vandhul kræver tilladelse efter Planloven  

 afgræsning af delområde 3, der i dag er uafgræsset, skal anmeldes efter 
Naturbeskyttelsesloven 

 etablering af en kreaturpassage til Elbæk-engen ved brug af marksten kræver 
dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3. 
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Kort 7: Detailkort over plejeområde C, der er arealet omkring indkørslen fra Køgevej. 
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Bilag 1a Planteliste 
ager-padderok fåblomstret kogleaks mark-frytle 
ager-tidsel fåre-svingel mose-bunke 
almindelig brunelle glanskapslet siv muse-vikke 
almindelig eg grenet pindsvineknop mælkebøtteslægten 
almindelig fredløs græsbladet fladstjerne nikkende star 
almindelig hanekro grå-el næb-star 
almindelig hundegræs grå-pil  nøgle-skræppe 
almindelig hvidtjørn gul fladbælg pukkellæbe 
almindelig hønsetarm gul frøstjerne ris-dueurt 
almindelig knopurt gåse-potentil rosen-dueurt 
almindelig kvik hamp-hanekro rød svingel 
almindelig kællingetand hestehale rød-el 
almindelig mjødurt hirse-star rød-kløver 
almindelig rajgræs hjertegræs rørgræs 
almindelig rapgræs hjortetrøst sideskærm 
almindelig røllike horse-tidsel skede-star 
almindelig skjolddrager humle skov-galtetand 
almindelig star humle-sneglebælg smalbladet høgeurt 
almindelig star x nikkende star hvid snerre smalbladet kæruld 
almindelig syre hvid-kløver smalbladet mangeløv 
angelik høj sødgræs stiv star 
ask håret høgeurt stor nælde 
benved håret star stor skjaller 
bidende pileurt kirtel-dueurt stortoppet hvene 
bidende ranunkel knold-star strand-svingel 
bittersød natskygge knæbøjet rævehale strand-trehage 
blågrøn kogleaks krognæb-star sump-hullæbe 
blågrøn star kruset skræppe sump-kællingetand 
blåtop krybende baldrian sump-snerre 
bredbladet mangeløv krybende pil  sværtevæld 
bukkeblad kryb-hvene tagrør 
burre-snerre kær-dueurt tandbælg 
butbladet skræppe kær-fladbælg top-star 
butblomstret siv kær-fladstjerne toradet star 
butblomstret sødgræs kær-høgeskæg tormentil 
djævelsbid kær-padderok trindstænglet star 
dun-birk kær-ranunkel trævlekrone 
dunet dueurt kær-snerre tusindfryd 
dunet havre kær-tidsel tvebo baldrian 
dunet vejbred kær-trehage tvebo star 
dusk-fredløs kødfarvet gøgeurt tyk andemad 
dynd-padderok lancetbladet høgeurt tykakset star 
eng-forglemmigej lancet-vejbred tykbladet ærenpris 
eng-kabbeleje langakset star tyndskulpet brøndkarse 
eng-karse langakset star x top-star vand-klaseskærm 
eng-nellikerod langbladet ranunkel vand-mynte 
eng-rapgræs, kollektiv art lav ranunkel vandnavle 
éngriflet hvidtjørn lav tidsel vand-pileurt 
eng-rævehale leverurt vand-skræppe 
eng-svingel liden andemad vellugtende gulaks 
eng-troldurt loppe-star vibefedt 
enskællet sumpstrå lådden dueurt vild hør 
fin kløver maj-gøgeurt vinget perikon 
fladtrykt kogleaks mangeblomstret frytle vorte-birk 
fløjlsgræs manna-sødgræs øret pil 
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Floraliste fra Elbæk-engen fra perioden 2004 – 2010. Data fra NOVANA-overvågning samt 

egne registreringer.  
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Bilag 1b Mosliste, Elbæk-engen 
 

Almindelig Krybmos Amblystegium serpens (2009) 

Almindelig Filtmos Aulacomnium palustre 

Almindelig Kortkapsel Brachythecium rutabulum 

Nedløbende Bryum Bryum pseudotriquetrum 

Almindelig Skebladsmos Calliergon cordifolium (2006) 

Stor Skebladsmos Calliergon giganteum 

Spids Spydmos Calliergonella cuspidata 

Smalbladet Guldstjernemos Campyliadelphus elodes (2009) 

Kyst-Guldstjernemos Campylium polygamum (2009) 

Fin Guldstjernemos Campylium protensum 

Almindelig Guldstjernemos Campylium stellatum 

Stor Engkost Climacium dendroides 

Grøn Eremitmos Cratoneuron filicinum 

Kalk-Blødmos Ctenidium molluscum 

Kær-Seglmos Drepanocladus aduncus (2006) 

Stiv Seglmos Drepanocladus sendtneri 

Kær-Rademos Fissidens adianthoides (2009) 

Grøn Krumblad Limprichtia cossonii 

Brunfiltet Stjernemos Mnium hornum (2009) 

Forskelligbladet Vortetand Oxyrrhynchium praelongum (2009) 

Fågrenet Vældmos Palustriella falcata 

Almindelig Pærekapsel Physcomitrium pyriforme (2009) 

Fælled-Krybstjerne Plagiomnium affine (2009) 

Raslende Krybstjerne Plagiomnium elatum 

Mose-Krybstjerne Plagiomnium ellipticum 

Bølget Krybstjerne Plagiomnium undulatum (2009) 

Almindelig Bredblad Rhizomnium punctatum (2009) 

Plæne-Kransemos Rhytidiadelphus squarrosus 

Stor Skorpiomos Scorpidium scorpidioides 

Sylspidset Kamsvøb Chiloscyphus coadunatus  

Ribbeløv Pellia sp. 

 
Data fra inventeringer d. 9. maj 2006, ved Irina Goldberg, Eigil Plöger og Gunvor Asbjerg og 

fra d. 21. april 2009 ved Irina Goldberg, Eigil Plöger og deltagere i et afholdt kærmoskursus. 

Årstal angivet for de arter, som kun blev fundet i 2006 eller 2009. 
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Bilag 2 Oversigt over udført naturpleje 
 
 
Delområde 1, Elbæk-engen  

 
Landbrugsstøtte-ordninger: indtil 1995 MFO-aftale, derefter MVJ-aftale. 

 
1988: Hegnet (pigtråd) af Hovedstadsrådet, holmrender oprenset, ellekrat ryddet. 
Ingen hegn langs holmrender og åen. Nogle popler nedskåret. Græsset af ca. 15 

kvier. Ellekrattet, der havde bredt sig over kalkkæret, atter nedskåret i efteråret 
1992. Græsset af ca. 10 kreaturer (ammekøer med kalve), der blev sat på græs sent. 

 
1995: Holmrende mod nord oprenset af Roskilde Amt juni 1995. Svag afgræsning i 

1995 (få dyr, udsat sent).  
 
1996-1997: Nedskæring af det meste ellekrat ved naturplejearrangement efterår 

1996. Arrangementet gentaget efterår 1997. Ca. halvdelen af krattet nedskåret. 
Holmrender oprenset forår 1997. 

 
1999: Uafgræsset! I oktober foretages grundig rydning af opvækst på engen ved 
Skovselskabet. November/december: Træer i hegnet fældet af Skovselskabet, 

oprykning af småskud på engen af Foreningen til Stevns-og Tryggevælde Å’s 
bevarelse. Begyndende hegnsopsætning langs holmrender samt etablering af 

fangefold ved JE-hegn. 
 
2000: JE-hegn har færdiggjort hegnsopsætning og etableret fangefold. Der etableres 

en ekstra hegning, som muliggør regulering af græsningstrykket i rigkæret, men 
denne hegning kommer aldrig til at fungere.  

 
2001 - 2005: Årlig nedskæring af elleopvækst.  
 

2008 og 2009: Frivillig naturpleje af DNs Lokalkomite og foreningen Tryggevælde- 
og Stevns Ådals Bevarelse Rydning af elleopvækst foretaget frivillig naturpleje af DNs 

Lokalkomite og foreningen Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse 
 
 

 
Delområde 2, tilgroet engparcel 

 
1988: Hegn og låge opsat af Hovedstadsrådet i 1988 med henblik på afgræsning 
sammen med naboeng.  

 
1997: Holmrende oprenset om foråret. 

 
2001: Ekstensivt afgræsset af få får. 
  

2002-2010: Uden drift. 

 
 


