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1. Baggrunden for forslaget  
 

Danmarks Naturfredningsforening og Vordingborg Kommune fremsætter hermed i henhold til 

Naturbeskyttelseslovens § 36, jf. § 33 stk.3, forslag til fredning af Kirkeskoven og Kirkeengen i 

Vordingborg kommune, i alt knap 12 ha. 

 

Kirkeskoven og Kirkeengen er et grønt område, der deler den nuværende Vordingborg by i to 

halvdele. Engang lå både skov og eng uden for byen og udgjorde sammen med kirkegården 

dens sydlige grænse. 

 

Kirkeskoven er en enestående oprindelig løvskov med over 200 meget gamle træer og med 

mange sjældne og rødlistede arter. Der er registreret 229 gamle træer med høj andel af eg, 

men også småbladet lind, spidsløn, ask, bøg, naur, avnbøg, storbladet elm, småbladet elm 

m.fl. Ud over de mange gamle veterantræer er der for skoven kendskab til 6 arter af 

flagermus, 7 rødlistede svampe og en lang række sjældne og rødlistede insekter. Men skoven 

er dårligt undersøgt og grundigere eftersøgninger ville uden tvivl give en meget lang liste. De 

sjældne arter knytter sig til skovens bestand af gamle træer, der samtidig gror på kalkpåvirket 

jord, en sjælden naturtype i Danmark. Allerede på gamle raderinger fra 1600-tallet er der 

skov, der hvor kirkeskoven er i dag. Flere af træerne fra dengang står der endnu og er således 

mindst 350 år gamle. Driften af Kirkeskoven har hidtil haft som mål at bevare de gamle træer, 

sikre naturlig foryngelse samt undgå beskæring og andre indgreb. I den sydlige del af 

Kirkeskoven er der en lille indhegnet dyrehave, som rummer en bestand af sikahjorte. 

 

 

I forlængelse af Kirkeskoven mod øst ligger Kirkeengen neden for Vordingborg Kirke. Den 

udgør med sine græssende kreaturer en lille landskabelig perle. Kirkeengen er først og 

fremmest smukt beliggende mellem skoven og ruinterrænet med Gåsetårnet. Der vokser en 

del gamle kulturplanter på de højere liggende dele af Kirkeengen op ad kirkegårdsmuren 

(hjertespand m.fl.) på samme måde, som der fra ruinterrænet er kendt en lang række relikter 

fra middelalderen. Der er ikke fundet sjældne arter på engen, men den har en god 

naturtilstand. På en kort inventering i september blev 75 plantearter registreret. Kirkeengen 

afgræsses og gødes ikke. Der vokser blågrå siv og andre arter, som ses i rigkær, og der er 

potentiale for, at her kan vokse gøgeurt. Grønbroget tudse har i hvert fald tidligere ynglet i 

søen på engen. De tidligere trusler taget i betragtning (se nedenfor), og at sammenhængen 

mellem skoven og ruinterrænet bør sikres, gør, at en fredning synes oplagt. 

 

Gennem de senere år har der været forskellige trusler imod både Kirkeskoven og Kirkeengen. I 

Kirkeskoven har der været flere indgreb med fældning af gamle træer, som har været 

skadelige for skovens biodiversitet. Samtidig har der været forslag om sportshals-byggeri tæt 

på skovpavillonen. For få år siden var der forslag om vej- og parkeringsareal på Kirkeengen, 

men lige som med hal-byggeriet, blev disse ideer heldigvis ikke realiseret. 

 

Det er sagsrejseres forventning, at det med en fredning dels bliver lettere at beskytte skovens 

værdier, så de gamle træer får lov at stå til de forsvinder af sig selv, og dels får en varig 

beskyttelse imod yderligere byggeri og anlæg i både skoven og på engen. Med den centrale 

placering centralt i Vordingborg by er det forventeligt, at der kan opstå fornyet pres på 

området. 

 

 

2. Fredningsforslagets afgrænsning 
 

Kirkeskoven afgrænses mod nord af Skovvej, mod øst af kirkegården, mod syd af 

idrætsområdet og mod vest af Marienbergvej. Fredningen medtager dog stien, der går fra 

Kirkeskovens sydøstlige hjørne ud til Færgegaardsvej på sydsiden af Kirkegården. Kirkeengen 
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afgrænses mod nord af Margrethestien, mod øst af Færgegaardsvej, mod syd af Skovvej 

(undtagen institutionsbyggeri i Kirkeengens sydøstlige hjørne) og mod vest af Kirke Alléen. 

 

Fredningsforslagets afgrænsning fremgår endvidere af kortbilag 1. 

 

 

3. Beskrivelse af fredningsområdet  
 

Landskabsformer og geologi 

 

Natur 

Kirkeskoven generelt 

Kirkeskovens gamle træer danner grundlaget for naturværdierne i skoven. Kirkeskoven er 

naturmæssigt helt unik og rummer en lang række af dyr, planter og svampe, som er sjældne 

og truede både på landsplan og globalt. Mange af disse er jordboende svampe, som vokser i 

samliv med de gamle løvtræer. Andre rødlistede svampe er afhængige af dødt ved. Ikke kun 

det som ligger på jorden, men navnlig er der gode vækstbetingelser for sjældne svampe i 

veterantræer. Derfor bør der gøres en større indsats for at bevare netop de store, gamle ege- 

og bøgetræer, som arterne er helt afhængige af. Fældes de gamle træer, forsvinder grundlaget 

for disse svampes eksistens – og der vil ske et betydeligt og uerstatteligt biodiversitetstab. 

Derfor er hovedfokus for denne fredning både at sikre imod fældning af de gamle træer, og at 

sikre at døde træer ikke fjernes fra skovbunden, men bliver liggende til de forsvinder af sig 

selv. 

 

Dødt ved er også et af de vigtigste levesteder for en lang række insekter, laver og mosser. Det 

gælder både det ”stående” døde ved og væltede træer, som ligger hen på skovbunden. Særligt 

dødt ved med en stor diameter, som har ligget længe og er blevet helt frønnet, understøtter 

en række sjældne arter (dette har også en stor oplevelsesværdi). Når man fjerner de store 

stammer fra skoven, vil der på sigt ikke være levesteder for disse arter, hvorved de mistes. 

 

Kirkeskoven er ynglelokalitet for flere arter af flagermus. Der er ikke lavet systematiske 

undersøgelser, men i forbindelse med kulturnatten er registreret dværgflagermus, 

troldflagermus, pipistrelflagermus, sydflagermus, brunflagermus og vandflagermus. Det er 

oplagt, at arter som langøret flagermus og skimmelflagermus også burde kunne findes og 

måske frynseflagermus og bredøret flagermus. Flagermusene er tilknyttet gamle træer med 

hulheder. Alle arter bruger dem i forbindelse med dagsrast om sommeren, og nogle arter er 

afhængige af hule træer i forbindelse med overvintring og til ynglekolonier. Grundet deres 

ringe størrelse, er disse arter meget sårbare over for ændringer i luftfugtighed og temperatur. 

De kræver meget stabile og helt særlige forhold for at klare sig. De bor gerne sammen i store 

kolonier – og en hel bestand kan bo i det samme gamle træ. Forsvinder dette træ på et kritisk 

tidspunkt af året (yngletid eller vinterhi) kan hele bestanden udryddes. 

 

De store gamle træer er ynglesteder for en del fugle. Der findes ikke systematiske 

ornitologiske optegnelser, men det vides, at ualmindelige arter som huldue og korttået 

træløber er observeret i Kirkeskoven. De ynder begge gammel løvskov med hulheder. 

Derudover kan ses en række mere almindelige skovfugle inklusive, broget fluesnapper, 

rødstjert, spætmejse, allike og stær, der også er hulrugere. 

 

Kirkeengen generelt 

Kirkeengen har aldrig været opdyrket eller på anden måde jordbehandlet. Kirkeengen huser 

tilsyneladende ikke nogle sjældne arter, men 75 plantearter lod sig registrere i løbet af et 

enkelt besøg i september. Blågrå siv er meldt herfra. Det tyder på en vis kalkpåvirkning og 

området har muligvis potentiale til, at visse orkidéarter kan trives med. 
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På den øvre del af Kirkeengen langs kirkegårdsmuren gror en række gamle kulturrelikter, bl.a 

den sjældne plante hjertespand. 

 

Svampe i Kirkeskoven 

 
Kobberrød lakporesvamp og orangegul ridderhat har begge en økologi, der gør dem sjældne. Rigtigt 

gamle løvtræer og kalkpåvirket bund, er naturtyper der (de få steder de findes) huser sjældne svampe.  
Kombinationen af gamle træer på kalkpåvirket bund er naturligvis endnu bedre og findes i Kirkeskoven. 

Der er fundet 7 rødlistede arter af svampe i Kirkeskoven, men da skoven er relativt dårligt 

undersøgt, kan det forventes, at der findes langt flere. 

 

De fundne arter er: Kobberrød Lakporesvamp, Sej Pragtporesvamp, Ege-Spejlporesvamp, 

Børstehåret Mælkehat, Skarlagen Skærmhat, Orangegul Ridderhat og Filtet Pælerodshat. 

 

Nogle af fundene er meget gamle, men der er ikke meget til hinder for at de stadig kan vokse i 

Kirkeskoven. Forekomsten af Orangegul Ridderhat og Filtet Pælerodshat indikerer, at bunden 

er kalkpåvirket. Kalkpåvirket bund i skov med gamle træer er den naturtype, der har det 

største antal af rødlistede svampearter. Det gælder både de arter der vokser på skovbunden 

og de arter der vokser på ved. Allerede med de få kendte sjældne svampe er Kirkeskoven en 

af de bedre lokaliteter for rødlistede svampe i kommunen. 

 

Biller i Kirkeskoven 

Der er fundet mange forskellige biller i Kirkeskoven, men der er sandsynligvis langt flere.  

 

Billeekspert Jan Pedersen har registreret en del sjældne og truede biller. Artslisten findes i 

bilag 5.  

 

De fleste af arterne er knyttet til gamle træer. 
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Bøghjort er en af mange 

usædvanlige biller som 

findes i Kirkeskoven, og 

som er knyttet til dødt 

ved (Foto Mogens 

Hansen) 

 

 

 

Kulturspor 

Både Kirkeskoven og Kirkeengen er historiske områder, som har betydet noget for byens 

udvikling. Kortet nedenfor viser Kirkeskoven og Kirkeengen, som de tog sig ud i 1600-tallet. 

Det er imponerende at tænke på at nogle af træerne fra den gang stadig vokser i Kirkeskoven.  

 

 
 

Den nordlige halvdel af Kirkeengen er udpeget som kulturarvsareal af national betydning. 

 

Middelalder- og renæssancebebyggelsen, som i dag kaldes Vordingborg Slotsruin, er centreret 

omkring ruinterrænet. Hele ruinterrænet er fredet. Slottet er en af landets bedst bevarede 

middelalderlige borganlæg. Borgen blev grundlagt omkring 1160 af Valdemar den Store. Men 

Der var skov på 
Kirkeskoven og vand 
på Kirkeengen på 
Braun og Hogenbergs 
prospekt fra omkring 
år 1600. Med grønt er 
indtegnet 

fredningsforslagets 
afgrænsning. Skoven 
er der stadig, mens 
Kirkeengen er tørlagt 

i dag. På kortet 
vender nord nedad. 
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de største byggearbejder fandt sted i 1300-tallet under Valdemar Atterdag, som bl.a. opførte 

den mægtige ringmur med tårne. Særlig kendt er fæstningstårnet Gåsetårnet med den gyldne 

gås på toppen. Historien fortæller, at kongen lod gåsen opsætte som en hån mod 

hansekøbmændene fra Tyskland. Byen voksede op omkring slottet, der blev udbygget i 

forskellige faser. Vordingborg havde sin storhedstid under Valdemarerne. Derefter gik det 

gradvist ned ad bakke, og i midten af 1600-tallet blev bygningerne revet ned. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kirkeengen forbinder 

Kirkeskoven med 
voldgraven og 
ruinterrænet omkring 
Gåsetårnet. Foto: Martin 
Vestergaard 
 

 

På nedenstående kort ses Vordingborgs udvikling de sidste 200 år, med Kirkeskoven og 

Kirkeengen, der danner byens sydlige afgrænsning. 

 

 
1866 til 1899 
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Fra 1901 til 1971 

 

 

 
Luftfoto fra 2019 

 

Offentlighedens adgang 

Der er adgang til Kirkeskoven via et grusbelagt og relativt vidtforgrenet stisystem. 

Offentligheden har ingen adgang til dyrehaven. Adgangen til Kirkeengen er via en låge, da der 

går græssende dyr. 

 

Fredningsforslaget lægger ikke op til yderligere stier i fredningsområdet. 

 

Friluftsliv 

Kirkeskoven er et meget populært rekreativt område. Det er vanskeligt, selv i dårligt vejr, at 

undgå at møde andre brugere. Her færdes mange spadserende, hundeluftere, cyklister og 

grupper: f.eks. dagplejere, spejdere, børnehaver osv. 

 

Medborgerhuset kan lejes af foreninger og her afholdes jævnligt borgermøde, kurser og 

arrangementer.  

 

Naturpleje og naturplejeaftaler 

Der er en eksisterende aftale om kvæggræsning på Kirkeengen. Aftalen er ikke tidsbegrænset 

og kan opsiges.  

 

Natura2000-interesser 
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Der er ikke udpeget Natura 2000-områder inden for det område, som foreslås fredet. 

 

 

4. Frednings- og planlægningsmæssige forhold 
 

Eksisterende fredninger 

Der er ingen eksisterende fredninger inden for det foreslåede fredningsområde.  

 

Kirkeengen er omfattet af Kirkebeskyttelseslinjen og ligger klos op ad registrerede 

fortidsminder og inden for disses beskyttelseslinjer. Det drejer sig dels om ruinterrænet mod 

øst og dels et befæstningsanlæg mod nordvest – begge fra middelalderen.  

 

Zonestatus 

Byzone 

 

Kommuneplanplanforhold 

Området er i sin helhed beliggende inden for kystnærhedszonen 

 

Lokalplanforhold 

Der er ingen lokalplaner inden for det foreslåede fredningsområde. 

 

 

5. Forslag til fredningsbestemmelser 
 

§ 1 Fredningens formål 

 

Fredningen har til formål 

 

 at sikre og bevare de landskabelige, biologiske og kulturhistoriske værdier i og omkring 

Kirkeskoven og på Kirkeengen, herunder at beskytte de mange gamle træer i Kirkeskoven.  

 

 at bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv med henblik på at fremme 

biodiversiteten. 

 

 at sikre offentlighedens adgang. 

 

 at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning. 

 

 at medvirke til at sikre, at Danmarks internationale forpligtelser til at beskytte naturen 

overholdes. 

 

§ 2 Bevaring af området 

 

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand, medmindre en tilstandsændring er 

påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser, eller tillades ved dispensation efter § 8. 

 

Fredningsområdet omfatter delområde A (Kirkeskoven), B (Kirkeengen) og C (dyrehave). 

 

Delområde A: 

 Kirkeskoven, der fungerer som rekreativt område, skal fastholdes som offentlig skov, og de 

gamle træer skal bevares længst muligt. Dødt ved må ikke fjernes. 

 

Delområde B: 
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 Kirkeengen, der understøtter oplevelsen af den gamle middelalderbykerne, skal bevares 

som offentligt lysåbent naturområde. 

 

Delområde C: 

 En del af området er i dag dyrehave og skal bevares som offentligt rekreativt naturområde, 

pt. uden adgang til selve indhegningen. 

 

§ 3 Bebyggelse, veje, tekniske anlæg 

 

Der må ikke opføres ny bebyggelse eller etableres anlæg, veje m.v. medmindre sådanne 

tilstandsændringer umiddelbart er tilladt i de efterfølgende bestemmelser. 

 

Der må ikke anbringes campingvogne eller lignende, og teltslagning må ikke finde sted. 

Ledningsmaster, antennemaster, flagstænger, vindmøller, boder m.v. må ikke opføres inden 

for fredningen. 

 

Dog gælder det for medborgerhuset, de tilknyttede småbygninger og det, på fredningskortet 

med gråt markerede areal (befæstet p-plads, legeplads og have) på matr.nr. 1k, Marienberg 

Hgd., Vordingborg Jorder: 

 Bygningerne må vedligeholdes men ikke udvides. 

 Det med gråt markerede areal omkring bygningerne må ikke udvides. 

 Fredningen er ikke til hinder for opstilling af borde og stole til udeservering på det grå 

areal, såfremt der etableres café eller lignende i de eksisterende bygninger. 

 Fredningen er ikke til hindre for at der i tilknytning til de eksisterende bygninger f.eks 

opføres en terrasse.   

 Fredningen er heller ikke til hinder for afholdelse af kortvarige arrangementer med 

opstilling af boder og lignende på det med gråt markerede areal omkring 

medborgerhuset. 

 

Affaldsdeponering må ikke finde sted. 

 

Fredningen er ikke til hinder for, at der efter plejemyndighedens nærmere planlægning, og på 

grundlag af en plejeplan, kan etableres publikumsfaciliteter såsom borde/bænke og lignende. 

 

Fredningen er ikke til hinder for, at der kan opsættes kreaturhegn og et primitivt læskur til får, 

kreaturer el.lign. efter Fredningsnævnets godkendelse af udformning, størrelse og placering. 

 

På de på fredningstidspunktet offentligt ejede arealer må hegn ikke begrænse offentlighedens 

mulighed for fladefærdsel. Er arealet hegnet, skal det være forsynet med stenter, klaplåger 

eller lignende. Undtaget herfor er Dyrehaven. 

 

Fredningen er ikke til hinder for etablering af de nødvendige foranstaltninger i forbindelse med 

pleje, anlæg af stier mv., f. eks. stenter, drikkeanlæg, fangfolde og lignende. 

 

Der må opsættes informationstavler til formidling af fredningen på foranledning af 

plejemyndigheden. 

 

§ 4 Terrænændringer mv. 

 

Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke fyldes op, graves af eller 

planeres. Råstofferne må ikke udvindes, heller ikke til eget brug. 

 

Fredningen er ej heller til hinder for, at der kan ske terrænændringer som led i en 

naturgenopretning i delområde B (Kirkeengen). 
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§ 5 Offentlighedens adgang 

 

Offentlighedens adgangs- og opholdsret i området følger af de almindelige bestemmelser i 

gældende love, og eksisterende veje og stier er således åbne for offentlighedens færdsel til 

fods eller cykel, jf. naturbeskyttelseslovens § 26. 

 

Fredningen er ikke til hinder for, at der kan etableres yderligere trampestier. 

 

§ 6 Pleje 

 

Vordingborg Kommune er plejemyndighed. 

 

Pleje af de fredede arealer kan gennemføres efter den til enhver tid gældende 

plejebekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 924 af 

27. juni 2016. 

 

Plejemyndigheden udarbejder en plejeplan over det fredede område senest 2. år efter 

fredningens gennemførelse med efterfølgende revision hvert 5. år. 

 

Plejeplanen kan f.eks. indeholde foranstaltninger som afgræsning, høslæt m.v. med henblik på 

at sikre, at Kirkeengen (delområde B) i det væsentlige holdes åbne samt at eksisterende 

beplantning kan fjernes, nedskæres m.v. 

 

Der skal gives grundejer og Danmarks Naturfredningsforening mulighed til at udtale sig om 

forslaget til plejeplan. 

 

Såfremt der er uenighed om indholdet af plejeplanen, forelægges de specifikke uenigheder for 

Fredningsnævnet til afgørelse. 

 

§ 7 Retningslinjer for plejen 

 

Delområde A (Kirkeskoven): 

 Kirkeskoven skal fastholdes som skov og ligge urørt hen. De gamle træer skal således stå 

til de går ud og forsvinder af sig selv. 

 Dog kan der ske udtynding i genopvækst med henblik på at øge biodiversiteten. 

 Eventuel foryngelse skal ske naturligt. 

 Beskæring og undtagelsesvist fældning kan alene ske af hensyn til offentlighedens 

sikkerhed, og skal da udføres så nænsomt som muligt. Der skal så vidt muligt ske 

kronereduktion frem for fældning. 

 Fældede eller væltede træer kan fjernes fra stier og veje, men skal blive liggende i 

skovbunden af hensyn til biodiversiteten, der knytter sig til gamle døde træer. 

 

Delområde B (Kirkeengen): 

 Kirkeengen skal fastholdes lysåben, men fredningen er ikke til hinder for, at der med tiden 

opstår enkelte solitære træer eller trægrupper. 

 Kirkeengen må ikke sprøjtes, gødes, omlægges eller på anden måde jordbehandles. 

 Fredningen er ikke til hinder for græsning og høslæt. 

 Fredningen er ikke til hinder for genskabelse af den naturlige hydrologi i området efter 

fredningsnævnets nærmere godkendelse. 

 Fredningen er ikke til hindre for at den eksisterende regnvandsledning, der ligger 

nedgravet på langs af engen, vedligeholdes og evt. erstattes af en større dimensioneret 

ledning. 

 

Delområde C (dyrehave): 

 Området kan fortsat anvendes som dyrehave. 
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 Fredningen er ikke til hinder for græsning og høslæt. 

 

§ 8 Dispensation 

 

Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte 

ikke vil stride mod fredningens formål, jf. Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 



Lb. Nr.: Matr.nr.: Ejerlav: Ejer:

Ca.ha. Antal 
lodder

Fortidsminder 
§ 18- ca.ha

§3 Søer, 
moser - ca.ha

Fred-
skov ca. 

ha

Eksiste-
rende - 
meter

1k Vordingborg kommune 4,92 del af 1 0,00 0,00 4,92 1.517
1l Valdemarsgade 43 0,02 0,00 0,00 0,02 8

169a 4760 Vordingborg 2,64 del af 1 0,98 2,12 0,00 191
167a 1,15 0,95 0,91 0,00 96
136b 0,10 0,00 0,00 0,10 0
137 0,41 0,00 0,00 0,41 269
8k 2,59 del af 1 0,00 0,00 0,00 196

7000h 0,03 0,00 0,00 0,00 0
Marienberg Hgd.,

Vordingborg
Jorder
7000ac 0,00 0,00 0,00 0,00 8
7000av 0,08 del af 1 0,08 0,00 0,00 130

Vordingborg Bygrunde

Samlet 11,95 2,01 3,03 5,44 2.415
64 Vordingborg 0,03 0,00 0,00 0,03 0

Marienberg Hgd., Spildevand A/S
Vordingborg Brovejen 10, Masnedø

Jorder 4760 Vordingborg

Samlet 0,03 0,00 0,00 0,03 0
97b Kirkeministeriet 0,01 0,01 0,00 0,00

Vordingborg Bygrunde v/Roskilde Stift
Kirketorvet 14A

4760 Vordingborg
Samlet 0,01 0,01 0,00 0,00 0

I alt 11,99 ha 2,03 ha 3,03 ha 5,47 ha 2277 m

1

2

3

Bilag 1, areal-og lodsejerliste. Kirkeskoven og kirkeengen
Ønskes fredet: NBL´s bestemmelser om: Sti/vej Den 12-02-2020

Bemærkninger



 
 
Dato: 22. april 2020 
Sagsbehandler: Birgitte B. Ingrisch 

 
 

 

 

 

 

 

Budgetoverslag for fredning af 

Kirkeskoven og Kirkeengen i 

Vordingborg kommune 
 

Danmarks Naturfredningsforening og Vordingborg Kommune rejser om kort tid fredningssag 

for Kirkeskoven og Kirkeengen i Vordingborg Kommune, i alt ca. 12 ha. I henhold til 

Naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5 skal et fredningsforslag ledsages af et overslag over de 

forventede omkostninger, der knytter sig til gennemførelsen af forslaget. 

 

Der tilkendes ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, medmindre den fredede 

ejendom er erhvervet med henblik på midlertidig besiddelse, jf. nbl. § 39 stk. 1, sidste 

punktum. Vordingborg Kommune ejer hele arealet som der rejses fredningssag for, undtagen 

0,03 ha, som ejes af Vordingborg Spildevand A/S og 0,01 ha, som ejes af Kirkeministeriet. Der 

skal således ikke tilkendes erstatning i sagen. 
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Landskab og Skov  

J.nr. 2020 - 14698   

Ref. EVATS 

Den 19. maj 2020 

 

Danmarks Naturfredningsforening 

Att. Birgitte Bang Ingrisch 

bbi@dn.dk 

dn@dn.dk 

 

   

   

  

 

Høringssvar vedr. budgetoverslag for fredning af Kirkeskoven 
og Kirkeengen i Vordingborg Kommune 
 
 

Danmarks Naturfredningsforening har med mail af 22. april 2020 fremsendt 

budgetoverslag for ovennævnte fredningsforslag med anmodning om 

Miljøsty relsens bemærkninger, jf. naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5 og 6. 

 

På det foreliggende grundlag giver budgetoverslaget ikke Miljøstyrelsen anledning 

til bemærkninger. 

 

Miljøsty relsen v il senere redegøre for sin holdning i øvrigt til fredningsforslaget, 

herunder dets afgrænsning og indhold, i forbindelse med det offentlige møde, som 

fredningsnævnet afholder om fredningsforslaget. 

 

 

Med venlig hilsen 

Eva Tørning Svendsen 

Fuldmægtig; cand. scient 

evats@mst.dk 

 

 

Kopi er sendt til orientering til: 

Vordingborg Kommune  

 

 

mailto:bbi@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:evats@mst.dk


Bilag 4 

Udkast til myndighedsvurderingsskema 
 

Miljøvurdering af fredningsforslag for Kirkeskoven og Kirkeengen i Vordingborg 

kommune 

Ifølge §8, stk. 2 1-2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter 

(LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) skal myndigheden vurdere, om der skal udarbejdes en 

miljøvurdering for planer og programmer omfattet af lovens § 8, stk. 1, der kun fastlægger 

anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer 

eller programmer. 

 

Ifølge § 8, stk. 2 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan 

eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning kun 

miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Jf. orientering fra Miljøstyrelsen af 22. maj 2018 om reglerne for miljøvurdering af 

fredningsforslag, skal sagsrejser vurdere, om forslaget er omfattet af miljøvurderingsreglerne 

samt tilvejebringelse det faktuelle grundlag for miljøvurderingen. Det er fredningsnævnet, der 

forestår at sende materialet i høring samt at modtage høringssvar, og det er ligeledes 

fredningsnævnet, der på baggrund af det tilvejebragte materiale træffer afgørelse om 

miljøvurdering. 

 

Danmarks Naturfredningsforening og Vordingborg Kommune har vurderet, at 

fredningsforslaget er omfattet af lovens § 8, stk. 2 og har derfor foretaget en screening af de 

forventede miljøkonsekvenser som følge af fredningsforslaget. Screeningen er foretaget med 

udgangspunkt i kriterierne i bilag 3 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter, og vurderingen fremgår af nedenstående skema. 

 

Det er fredningsnævnet, der træffer endelig afgørelse om miljøvurdering på baggrund af 

oplysningerne i screeningen. 

 

Screening af fredningsforslag for Kirkeskoven og Kirkeengen 

Titel Fredningsforslag for Kirkeskoven og Kirkeengen 

Beskrivelse af 

fredningsforslaget 

Fredningsforslaget omfatter 12 ha 

 Fredningen har til formål, 

 at sikre og bevare de landskabelige, biologiske og 

kulturhistoriske værdier i og omkring Kirkeskoven og på 

Kirkeengen, herunder at beskytte de mange gamle træer 

i Kirkeskoven.  

 

 at bevare og forbedre levemulighederne for plante- og 

dyreliv med henblik på at fremme biodiversiteten, 

 

 at sikre og forbedre offentlighedens adgang, 

 

 at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning, 

 

 at medvirke til at sikre, at Danmarks internationale 

forpligtelser til at beskytte naturen overholdes. 

 

Kort over området Vedlagt sammen med selve fredningsforslaget. 

Ansvarlig myndighed Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster 



c/o Retten i Næstved 

Gardehusarvej 5 

4700 Næstved 

E-mail:   sydsjaelland@fredningsnaevn.dk   

Sendes i høring hos 

 

Miljøstyrelsen 

 

Omfatter fredningsforslaget forhold, der efter lovens § 8, stk. 1, nr. 1 og 2, betyder, at der 

skal udarbejdes miljørapport og –vurdering?: 

Er fredningsforslaget omfattet 

af lovens bilag 1 og 2? 

Nej 

 

Forslaget udgør ikke rammen for 

fremtidige anlægstilladelser. 

Medfører fredningsforslaget 

krav om vurdering af virkning 

på et internationalt 

naturbeskyttelsesområde? 

Nej 

 

Er ikke omfattet af Natura2000 

udpegning. Ej heller nabo til 

Natura2000-område. 

 

 

 

Indvirkning på miljøet 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøparametre 
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Bemærkninger 

Fredningsforslagets indvirkning 

på eller relevans for andre 

projekter og aktiviteter 

 

  x  Fredningen er ikke i konflikt med 

aktuelle planer og aktiviteter. 

Fredningsforslagets indvirkning 

på eller relevans for anden 

planlægning og lovgivning 

 

  x  Der er ingen lokalplanlagte områder 

inden for det område, som foreslås 

fredet. Fredningen er ej heller i strid 

med gældende lov. 

Vurdering af fredningsforslagets 

miljømæssige indvirkning i 

forhold til størrelse, geografisk 

udbredelse og indbyrdes 

påvirkning 

 

  x  Fredning vurderes ikke at have 

miljømæssige indvirkninger på de 

nævnte forhold. 

By- og kulturmiljø      

Bymiljø/bygninger 

 

  x  Fredningen berører ikke bestående 

bymiljøer, og huse med haver og 

gårdspladser mm. er undtaget fra 

frednings-bestemmelserne. 

Fortidsminder 

 

 x   Nordligste del af Kirkeengen er 

udpeget som kulturarvsareal pga. 

Vordingborg Slotsruin fra tidlig 

middelalder. 

Desuden omfattet af beskyttelseslinjen 

omkring de fredede fortidsminder, 

Vordingborg Bygrav og borganlægget 

mailto:sydsjaelland@fredningsnaevn.dk


Befolkningens 

sundhed/sikkerhed 

     

Handicappede og 

mobilitetshæmmede personer 

 

  x  Fredning beskytter mod forringelse af 

eksisterende adgangs- og færdsels-

muligheder. 

Brand, eksplosion, 

giftpåvirkning 

 

  x  Der gives ikke mulighed for anvendelse 

af området til aktiviteter, der kan give 

risiko for brandfare, eksplosion eller 

giftpåvirkning. 

Forurening      

Jordforurening, håndtering og 

flytning 

 

  x  Der forekommer ikke jordforurening 

inden for fredningsområdet. At 

fredning forbyder terrænregulering og 

jordflytning er således uden betydning. 

Vand      

Grundvandsforhold 

 

 x   Fredning vil være med til at beskytte 

drikkevandsinteresser i området 

yderligere. 

Jord      

Jordbund og jordarealer 

 

  x  Ingen relevante forhold inden for 

fredningsområdet. 

 

Luft      

Luftforurening og påvirkning af 

luftkvaliteten 

 

  x  Ingen relevante forhold inden for 

fredningsområdet. 

Klima      

Klimatiske faktorer som 

drivhusgasser, klimatilpasning 

mv. 

 

  x  Ingen relevante forhold inden for 

fredningsområdet. 

Trafik      

Trafikafvikling/-belastning samt 

trafikstøj og trafiksikkerhed 

 

  x  Fredningen medfører ikke ændringer i 

adgangsveje, trafikafvikling eller 

eksisterende vejforløb. 

 

Natur      

Internationale 

naturbeskyttelsesområder 

(Natura2000, Ramsar mv.) 

 

  x  Fredning vurderes at være neutral i 

forhold til alle Natura 2000-områder. 

Sjældne, udryddelsestruede 

eller fredede dyr, planter eller 

naturtyper 

 

 x   Fredning vurderes at være til gavn for 

områdets sjældne arter og naturtyper. 

Naturbeskyttelse (§3) 

 

 x   Fredning vil medvirke til at forhindre, 

at lysåbne, beskyttede naturtyper 

vokser ud af beskyttelsen. 

 

Spredningskorridorer/økologiske 

forbindelser 

 

 x   Fredning vil medvirke til at opretholde 

områdets værdi som økologisk 

forbindelse mellem tilgrænsende 

naturarealer. 

 



Landskab      

Bevaringsværdige landskaber, 

geologi, kystlandskaber mv. 

 

 x   Fredning sikrer fortsat synlighed af 

bevaringsværdige landskaber. 

Andet      

Kumulativ effekt sammen med 

andre planer og projekter 

 

  x  Ingen relevante forhold. 

Miljøpåvirkning af 

grænseoverskridende karakter 

 

  x  Ingen relevante forhold. 

 

Myndighedens konklusion 

 ja nej Uddybning 

Giver resultatet af 

screeningen 

anledning til at 

antage, at 

fredningsforslaget vil 

kunne påvirke 

miljøet væsentligt, 

således at det er 

omfattet af krav om 

miljøvurdering?: 

 x Med baggrund i ovenstående resultater af screening for 

eventuelle miljømæssige konsekvenser af det 

foreliggende fredningsforslag for Kirkeskoven og 

Kirkeengen er det Fredningsnævnet for Sydsjælland, 

Møn, Lolland og Falsters vurdering, at fredningsforslaget 

alene vil have uvæsentlige miljømæssige konsekvenser, 

og alle i positiv retning. 

Fredningsnævnet afgør derfor, at der ikke er behov for at 

foretage en egentlig miljøvurdering.  

 

 

 



Bilag 5. Rødlistede billearter i Kirkeskoven 

 

Billeekspert Jan Pedersen har registreret en del sjældne og truede biller i nedenstående liste, 

hvoraf de fleste også har været publiceret i Entomologiske Meddelelser: 

 

Liocyrtusa vittata (Curt.). SZ: Vordingborg (Kirkeskoven), 2 eks. 18.6.2003, aftenketsjet langs skovsti (J. 

Pedersen). 

Nossidium pilosellum (Marsh.) (Bangsholt, 1981). SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, 4 eks. 21.11.2002, 

sigtet af rådne svampe på træstub (J. Pedersen). 

Cephennium gallicum Gglb. SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, i antal 21.11.2002, sigtet af rådne svampe på 

træstub (J. Pedersen). 

Phyllodrepa gracilicornis (Fairm. & Lab.). SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, nogle eks. 28.10.-19.11.2002, 

sigtet af nedfaldne rågereder (J. Pedersen).  

Phyllodrepa ioptera (Steph.). SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, nogle eks. 28.10.-19.11.2002, sigtet af 

nedfaldne rågereder (J. Pedersen). 

Hapalaraea pygmaea (Payk.). SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, nogle eks. 28.10.-19.11.2002, sigtet af 

nedfaldne rågereder (J. Pedersen). 

Hypopycna rufula (Er.). SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, 4 eks. 28.10.-19.11.2002, sigtet af nedfaldne 

rågereder (J. Pedersen).  

Acidota cruentata Mannh. SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, nogle eks. 28.10.-19.11.2002, sigtet af 

nedfaldne rågereder (J. Pedersen). 

Bisnius subuliformis (Grav.). SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, nogle eks. 28.10.-19.11.2002, sigtet af 

nedfaldne rågereder (J. Pedersen). 

Velleius dilatatus (Fabr.). SZ: : Kirkeskoven i Vordingborg, 1 eks. 18.6.2003, ved gærende saft på en 

gammel eg (J. Pedersen). 

Atheta hybrida (Sharp). SZ: : Kirkeskoven i Vordingborg, 1 eks. hhv. 18.6. og 26.6.2003, på saftende eg 

(J. Pedersen). 

Atheta nidicola SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, i antal 28.10.-19.11.2002, sigtet af nedfaldne rågereder 

(J. Pedersen). 

Thamiaraea hospita (Mäkl.). SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, nogle eks. 18.6. og 26.6.2003, på saftende 

eg (J. Pedersen). 

Thamiaraea cinnamomea (Grav.). SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, nogle eks. 18.6. og 26.6.2003, på 

saftende eg (J. Pedersen). 

Hylis olexai (Palm). SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, nogle eks. 26.6.2003, i udgået hul ask (J. Pedersen). 

Elleskovsmælder: Ampedus pomorum (Hbst.). SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, 1988 i rødmuldet eg (J. 

Pedersen). 

Lille Humlebille: Trichius zonatus Germ. SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, 4 eks. i perioden 5.6.-28.6.2003, 

siddende i solen på blomstrende Aegopodium podagraria (J. Pedersen). 

Clambus pallidulus SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, i antal 28.10.-19.11.2002, sigtet af nedfaldne 

rågereder (J. Pedersen). 

Gastrallus immarginatus (Müll.). SZ: Kirkeskoven i Vordingborg 20.7.2011, 1 eks. aftenketsjet langs 

skovsti (J. Pedersen) 

Thalycra fervida (Oliv.). SZ: Kirkeskoven i Vordingborg 20.6.2003, 1 eks. aftenketsjet langs skovsti (J. 

Pedersen). 

Cryptarcha strigata (Fabr.). SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, nogle eks. 18.6. og 26.6.2003, på saftende 

eg (J. Pedersen). 

Cryptarcha undata (Oliv.). SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, nogle eks. 18.6. og 26.6.2003, på saftende eg 

(J. Pedersen). 

Atomaria strandi Johns. SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, 1 eks. 19.11.2002, sigtet af havekompost (J. 

Pedersen). 

Anommatus diecki Rtt. SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, 1 eks. 19.11.2002, sigtet af havekompost (J. 



Pedersen). 

Orthoperus nigrescens Steph. SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, 20.7.2011, nogle eks. aftenketsjet langs 

skovsti (J. Pedersen). 

Latridius gemellatus Mannh. SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, 1 ♂ 28.10.2002, i nedfalden rågerede (J. 

Pedersen). 

Euglenes oculatus (Payk.). SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, 1997 i rødmuldet eg (J. Pedersen). 

Art af Ambrosia-bille: Xyleborus monographus (Fabr.). SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, i uhyre stort antal 

3.6.2003 og flere gange senere, kravlende på og sværmende omkring en næsten udgået, solbeskinnet, 

ca. 100- årig eg (J. Pedersen). 

Dryocoetes villosus (Fabr.). SZ: Kirkeskoven i Vordingborg, nogle eks. 3.6.2003, kravlende på og 

sværmende omkring en næsten udgået, solbeskinnet, ca. 100- årig eg (J. Pedersen). 

 

De fleste af de ovennævnte arter er knyttet til gamle træer, men det er kun få af dem, som 

har fået en rødlistevurdering efter de nye krav. 

 
 


