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Natur i Køge Kommune

Åsen
Åsen (11) er navnet på den skov, der ligger på Køge Ås
PHOOHP.¡JHE\RJ6\GPRWRUYHMHQ6WRUHJDPOHE¡JHRJ
egetræer præger skoven både på skrænter og på åsbak
NHQ,QGLPHOOHPYRNVHUKDVVHOVSLGVO¡QOLQGRJDKRUQ
cVHQHUJDQVNHV UOLJYHGDWGHU¿QGHVHQKDOYVQHV
mindre områder, der kan karakteriseres som meget betyd
QLQJVIXOGHQDWXUVNRYVDUHDOHU0DQ¿QGHUKHUHQEODQGLQJ
DIJDPOHRJXQJHWU HUVRPLNNHHUSODQWHWPHQVHOYIRU
ynget. De kan derved være efterkommere af eksempelvis
E¡JHJHOOHUOLQGVRPHULQGYDQGUHWWLOODQGHWIRUÀHUHWX
sinde år siden.
,VNRYEXQGHQYRNVHUO UNHVSRUHEOnDQHPRQHDOPNR
KYHGHRJPDMEORPVW3nGHVWHMOHVNU QWHUYHG'DQK¡M
(14)YRNVHUXDOPLQGHOLJHSODQWHUVRP¿QJHUVWDUQLNNHQGH
ÀLWWHUDNVRJNDQWHWNRQYDO6NRYHQHUHW\QGHWVWHGIRU
XGÀXJWHUGDJOLJHYDQGUHRJF\NHOWXUHNRQGLO¡ERJKXQGH
OXIWQLQJ,GHQQRUGOLJHGHODIVNRYHQRYHQIRUnVVNU QWHQ
¿QGHUPDQ*DPPHO0RVH(9) og Bildes Mose (10), der
LQGWLO¶HUQHYDUQ VWHQXEHYRNVHGH,*DPPHO0RVH
har man gravet tørv til brændsel, og tydelige rester af en
MRUGYROGIRUW OOHUDWPRVHQHUEOHYHWDIYDQGHW,GHQQHGHO
af skoven passerer man grøfter og diger på tværs af åsen,
der vidner om, at området tidligere var opdelt i lodder,
der tilhørte forskellige gårde nord for skoven. Her hentede
bønderne brænde og lod deres svin gå på olden.

Foto: Henrik Bringsøe



Blå anemone vokser blandt andet
på sydskråningen af Åsen

Køge Ås
Selve åsbakken er en del
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”Det lille hus” i Kirkestræde i Køge er Danmarks ældst daterede bin
GLQJVY UNVKXVIUD UHI9LVLW.¡JH

.¡JH.LUNH
EHYDUHWHU

IRUWV WWHUVLWIRUO¡EQRUGIRU*DPPHO/HOOLQJHJnUGPHGGH
IUHGHGHEDNNHU*OHQWHK¡M(18)RJ9LWWHQEMHUJ(19), hvoraf
NXQGHOHHUWLOEDJHHIWHUDIVOXWWHWJUXVLQGYLQGLQJ*OHQWHK¡M
ligger som en bakkekam i landskabet og kan ses fra vandre
VWLHQYHVWIRU*DPPHO/HOOLQJHJnUGPHQGHUHULNNHRIIHQWOLJ
adgang hertil. Derimod kan man færdes på den østlige del
DI9LWWHQEMHUJPHGDGJDQJIUD(ME\YHMKYRUHQLQIRWDYOH
fortæller mere herom.
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.DUDNWHULVWLVNIRUnVHQHUGHVWRUHK¡MGHIRUVNHOOHRJVWHMOH
VNU QWHUVRPVNUnQHUQHGPRGODYWOLJJHQGHPRVHRJ
engområder ved Køge Å. Tidligere har dele af åsen fungeret
VRPRYHUGUHYPHGJU VQLQJDIInURJNUHDWXUHURJGHIXJWL
ge områder har været udnyttet til høslet og enggræsning.
3ncVHQVV\GYHQGWHVNUnQLQJNDQPDQVHVNRY¿UEHQRJVQR
ge, der soler sig på lysåbne pletter. På skyggede og let fugti
ge steder på strækningen kan man være heldig at se spring
frøer, butsnudede frøer og skrubtudser. Stålorme lever på
både de skyggede og solbeskinnede steder på strækningen.
Nedenfor Claras Kirkegård (6) ligger et vandhul (5), hvor
DUWHUQH/LOOH9DQGVDODPDQGHU6WRU9DQGVDODPDQGHURJ*U¡Q
)U¡OHYHU,GHWWLGOLJHIRUnUNDQPDQVH6SULQJIU¡RJ%XWVQX
GHW)U¡\QJOHLYDQGKXOOHW0DQNDQRJVnVHVQRJHSnMDJW
efter frøer og salamandere i vandhullet.
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Køge
Køge (1)KHGRSULQGHOLJW.¡N RJHUDÀHGWDIGHWROGGDQ
ske ord køk, der betyder klump. Navnet sigter formentlig
WLO.¡JHcV.¡JH¿NVLWN¡EVWDGVSULYLOHJLXPL'HW
Y OGLJHVLOGH¿VNHULLUHVXQG¿NKHUHQYLJWLJKDQGHOV
plads i handelen med nordtyske byer. Byen blev ligeledes
center for en stor korneksport især til Holland. Helt frem
WLOVOXWQLQJHQDIWDOOHWKDYGHKDQGHORJXGVNLEQLQJ
af landbrugsvarer stor betydning for byen. De gamle køb
mandsgårde, som stadig kan ses, vidner herom. Køge har
LPHJHWK¡MJUDGIRUVWnHWDWY UQHRPVLQKLVWRULVNHIRUWLG
Den gamle bykerne har bevaret sin oprindelige grundplan
med de 3 hovedgader, Vestergade, Brogade og Nørregade,
GHUP¡GHVLGHWVWRUH¿UNDQWHGHWRUY(1)'HU¿QGHVPDQ
ge bevarede og fredede bygninger, heraf mange bindings
værkshuse. Tre af Danmarks ældste bindingsværksbyg
ninger ligger dels i Kirkestræde og dels i Køge Museums
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kirkebyggerier i Danmark. Køge Museum i Nørregade 4
dækker kulturhistorien i Køge by og omegn og er bestemt
et besøg værd. Hos Visit Køge i Vestergade 1, kan fås en
guide over Køge samt andre nyttige informationer.
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Gammelkjøgegaard
*DPPHONM¡JHJDDUG(3) er et gods, der ligger umiddelbart
YHVWIRU.¡JH'HWHMHVLGDJDI&DUOVHQ/DQJHV/HJDWVWLI
WHOVH*nUGHQNHQGHVIUDWDOOHWPHQKDUPXOLJYLVKDIW
HQIRUJ QJHUL´*DPPHO.¡JH´+LVWRULVNHNLOGHUIRUW OOHU
at der i området lå en mindre hovedgård i Hvideslægtens
HMH,RJWDOOHWLQGGURJKRYHGJnUGHQDQGUH
JnUGHLRPUnGHWRJEOHYWLOKHUUHJnUGHQ*DPPHONM¡JH

Foto: Planfoto.dk
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WDGLJHU
9LVLW.¡JH

Gl. Køge Kirkeruin
1RUGIRU*DPPHONM¡JHJDDUGOLJJHUInV\QOLJHUHVWHUDIHQ
gammel kirke (2),Q UKHGHQIRUPHQWOLJV\GIRU.¡JHc
OnPLGGHODOGHUODQGVE\HQ´*DPPHO.¡JH´0HQDOOHUHGHL
YLNLQJHWLGHQRPNULQJWDOOHWKDUGHUY UHWEHE\JJHOVH
i området. Fund af bl.a. smykker fra den tid indikerer, at
der ved åens nordlige bred har ligget en vikingetidsbebyg
gelse. Med det deltalignende forland på et par kilometer lå
bebyggelsen godt beskyttet samtidig med, at vikingetidens
VNLEHNXQQHVHMOHKHUWLO3nIRUVWUDQGHQRSI¡UWHVIUDPLGWHQ
DIWDOOHWHWQ\W.¡JH.RQJHQJDYVNDWWHIULKHGLnU
WLOGHPGHUYLOOHE\JJHRJERSnGHOHGLJHJUXQGH,
WRJNRQJ(ULN0HQYHGE\HQXQGHUVLQIUHG EHVN\WWHOVH 
RJE\HQ¿NVDPPHE\ORYVRP5RVNLOGH´1\.¡JH´XGYLN
OHGHVLJKXUWLJWWLOHQEHW\GQLQJVIXOGKDYQHRJKDQGHOVE\
RJ´*DPPHO.¡JH´HNVLVWHUHGHVRPODQGVE\HQGQXPLQGVW
400 år.

*DPPHONM¡JHJDDUGYHGYLQWHUWLGH

gaard. Den oprindelige hovedgård blev opført lige nord for
Køge Å i 1603 af de ugifte søstre Lisbeth og Birthe Bille, et
ELQGLQJVY UNVKXVLÀ¡MHKYRUDIGHUNXQHNVLVWHUHUHQUHVW
DIQRUGÀ¡MHQ,NRPJnUGHQLIDPLOLHQ&DUOVHQ/DQJHV
HMH5DVPXV&DUOVHQ/DQJHRJKDQVKXVWUXHUVWDWWHGHL
Lisbeth Billes gamle bindingsværkshus med en enkelt smuk
Q\NODVVLVLVWLVNKRYHGE\JQLQJLWHJOPHGK¡MHYLQGXHURJ
VWHMOWYDOPWDJ
6HQHUHEOHYGHODQJHODYHVLGHO QJHUWLOI¡MHW*DPPHONM¡
JHJDDUGYDULIDPLOLHQVHMHLQGWLOKYRUIU¡NHQ(PP\
Carlsen, med hvem slægten uddøde, oprettede en legatstif
WHOVHDIVRFLDORJKXPDQLW UNDUDNWHU'HWYDURJVn(PP\
Carlsen, der ved opkøb af skovarealer fra de store nabogår
GH¿NVDPOHWJRGVHWWLOGHQKHOKHGVRP¿QGHVLGDJ6WLIWHO
VHQHMHURJGULYHULGDJKDVNRYRJKDDJHURJHQJH
ODQJV.¡JHc*DPPHONM¡JHJDDUGHURPJLYHWDIHQSDUN
der har en af landets største samlinger af rhododendron.
3DUNHQHUnEHQRQVGDJO¡UGDJRJV¡QGDJIUDNO

Foto: Henrik Bringsøe

Engene
&DUOVHQ/DQJHV/HJDWVWLIWHOVHKDULVDPDUEHMGHPHGGHW
WLGOLJHUH5RVNLOGH$PWRJ.¡JH6SRUWV¿VNHUIRUHQLQJJHQ
QHPI¡UWHWVWRUWQDWXUJHQRSUHWQLQJVSURMHNW(4) ved Køge Å
YHVWIRU*DPPHONM¡JHJDDUGQRUGIRU5LQJVWHGYHM)RUPnOHW
var at skabe bedre vilkår for fugle og dyreliv i området, at
QHGEULQJHXGYDVNQLQJDIQLWUDWIUDODQGEUXJVMRUGHQRJDW
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og i den nye sø. Man kan være heldig at se isfuglen langs
nHQ,RPUnGHWNDQPDQRIWHVHUnG\UGHUV¡JHUXGDIVNR
ven, når publikumspresset bliver for stort.
Claras kirkegård
Slægten Carlsen har sit eget familiegravsted (6) på en
VWHPQLQJVIXOGOLOOHNLUNHJnUGSncVHQLQGYLHWLDI
1)6*UXQGWYLJVRPVHOYHUEHJUDYHWKHULYHGVLGHQ
DIVLQDQGHQKXVWUX$QQD0DULHI¡GW&DUOVHQ'HUHUDG
JDQJWLONLUNHJnUGHQGDJHRPnUHWRJHOOHUVHIWHUKHQYHQ
delse til godskontoret. Man kan få et indtryk af den smukke
kirkegård ved et kig gennem gitterlågen. Køge Å stien fører
forbi.
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Flådeegene
På åsens sydvendte skrænt vokser en række gamle kro
gede egetræer, de såkaldte Flådeege (7). De blev plantet
RPNULQJIRUDWVNDIIHHJHW¡PPHUWLOJHQRSE\JQLQJDI
GHQGDQVNHÀnGHVRPHQJO QGHUQHWRJL'HJDPOH
HJHVWDPPHUIUDGHQQHSODQWQLQJ'HFHPEHUVWRUPHQL
NQ NNHGHHWDIGHJDPOHWU HU
Danhøj og Holmebanke
'DQK¡M(14) og Holmebanke (8)HUGHK¡MVWOLJJHQGHVWH
GHUSncVHQ)UD'DQK¡MPHWHURYHU.¡JHcHUGHUL
YLQWHUKDOYnUHWHQIDQWDVWLVNXGVLJWRYHUnGDOHQPRG/HOOLQ

Claras kirkegå
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JHRJGHODYWOLJJHQGHHQJH3nKROPHEDQNHVWnUPLQGH
VW¡WWHUGHQHQHHUUHMVWLIRU(PP\&DUOVHQRJGHQ
DQGHQLIRU(PP\&DUOVHQVIDU+DQV&DUOVHQGHUK¡U
te til en af tidens mest interessante politiske skikkelser.
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Køge Å
Køge Å (13)VWDUWHUV\GIRU5HJQHPDUN0RVHRJPXQGHUXG
L.¡JH%XJW(WIRUO¡ESnNP3nVWU NQLQJHQIUD6NRY
hus Vænge (17) til Åsen (11) er åens naturlige forløb stort
VHWEHYDUHW,6NRYKXV9 QJHO¡EHUnHQJHQQHPHQPHJHW
G\ERJVPDONO¡IWPHQVGHQYHG*DPPHO/HOOLQJHJnUG(16)
og syd for Åsen løber i smukke store sving gennem en for
holdsvis bred ådal med enge. På store strækninger vest for
Skovhus Vænge er åen ligesom mange andre danske åer
blevet rettet ud for hurtigt at kunne bortlede drænvandet
fra tilstødende marker. Men ved Køge Å blev udretningen
IRUHWDJHWVRPHWOHGLLQGYLQGLQJDIGULNNHYDQGVRP+2)25
SnEHJ\QGWHL¶HUQH9DQGP QJGHQL.¡JHcKDUWLGOLJH
re været meget større, men er mindsket kraftigt på grund af
denne vandindvinding, der er med til at forsyne København.
Læs mere om åen og vandindvinding i folderen Køge Å stien
.¡JHcHUXGSHJHWVRPHWDI'DQPDUNVLQWHUQDWLRQDOHQD
WXUEHVN\WWHOVHVRPUnGHUSnJUXQGDIGHQOLOOHFPODQJH
EXQG¿VN3LJVPHUOLQJ'HWWHEHW\GHUDWRPUnGHWVNDO\GHV
en særlig beskyttelse.
Gammel Lellingegård og Borgring
*DPPHO/HOOLQJHJnUG(16) tilhører Vallø Stift syd for Køge.
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for Køge.

%\JQLQJHUQHHURSI¡UWL¶HUQHRJKDUIXQJHUHWVRPKR
vedgård under Vallø Stift. Hovedbygningen er bygget på
VRNNHOVWHQHQHWLOHWWLGOLJHUHIU¡NHQNORVWHUIUDRJWLOK¡
UHQGHNLUNHSnEHJ\QGWLEHJJHXQGHU9DOO¡6WLIW.OR
VWHUE\JQLQJRJNLUNHEOHYDOOHUHGHQHGUHYHWLHQGQXI¡U
kirken var færdig, og materialerne anvendtes til opførelse af
VWLIWVE\JQLQJHQSn9DOO¡6ORWL'HWYLGHVLNNHKYRUIRU
NORVWUHWEOHYRSI¡UWL/HOOLQJH,GDJXGOHMHV*DPPHO/HOOLQJH
gård til forskellige virksomheder. Der er ikke offentlig adgang
hertil.
,IDQGWDUN RORJHUHQYLNLQJHERUJSnHQPDUNXGWLO
9HVWPRWRUYHMHQYHGDIN¡UVHO/HOOLQJH9LNLQJHERUJHQ
Borgring (15) blev bygget af Harald Blåtand i slutningen af
WDOOHWRJHUGHQI¡UVWHULQJERUJIXQGHWSnVWVM OODQG
9LNLQJHERUJHQNDQEHWUDJWHVEnGHIUD5LQJVWHGYHMRJIUD
6DOE\YHMKYRUERUJHQVEHOLJJHQKHGLODQGVNDEHWW\GHOLJWNDQ
ses.
Skovhus Vænge
Skovhus Vænge (17)HUHW¿QWHNVHPSHOSnHQ¡VWVM O
landsk løvskov på kalkrig bund. Vegetationen er meget
artsrig inden for såvel træer, buske som urter. Den stærkt
slyngede Køge Å gennemskærer den nordlige del af skoven,
VRPHUQDWXUSU JHWE¡JHVNRYPHGHQV UOLJÀRUD)OHUH
VWHGHUHUGHUVWHMOHRJK¡MHHURVLRQVVNU QWHUGHOVLNDONULJW
PRU QHOHUGHOVL/HOOLQJHJU¡QVDQGVNDON)RUnUVÀRUHWHU
præget af hvide og gule anemoner, lærkesporer og kodri
YHUH/DQJVnHQYRNVHUGHQHMHQGRPPHOLJHSDGGHURNVNDY
JU VLP QJGHU2PIRUnUHWNDQPDQY UHKHOGLJDW¿QGH
¿QJHUVWDUEOnDQHPRQHYnUÀDGE OJRJGUXHPXQNH
*U¡QVDQGVNDON¿QGHVLVWRJ0LGWVM OODQG9HG6NRYKXV
9 QJH¿QGHVGHQVRPHQPHWHUW\NKDYDÀHMULQJDIVDW
Q UHQN\VWIRUFDPLRnUVLGHQ$ÀHMULQJHQLQGHKROGHU
talrige fossiler af især snegle og muslinger, som levede i det
GDY UHQGHKDY*U¡QVDQGVNDONHUULJSnJU¡QQHVDQGNRUQ
af mineralet glaukonit, der ses som lysere grønne partier.
*U¡QVDQGVNDONHQKDUY UHWDQYHQGWWLONLUNHE\JJHULHNVHP
SHOYLVL(ME\.LUNH$OOHUVOHY.LUNHYHG/HMUHRJ6ROU¡G.LUNH
3nJUXQGDI*U¡QVDQGVNDONHQHURPUnGHWXGSHJHWVRPQDWLR
nalt geologisk interesseområde. Skovhus Vænge er et yndet
XGÀXJWVPnOVRPHMHVDI9DOO¡6WLIW
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Vinkingeborgen Borgring ved Lellinge

Køge Å stien – rute 90
.¡JHcVWLHQHUHQNPODQJF\NHORJJDQJVWLGHUI¡OJHU
Køge Å og Ås fra Køge til Dyndet og videre frem til Borup Stati
RQ7UHIROGHUH.¡JHcVWLHQRJG NNHUKHOHIRUO¡EHWRJ
giver et indblik i den natur og kulturhistorie, der knytter sig til

Foto: Køge Kommune
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Overnatn
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SODGVPHG
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NRQWDNWI¡U

shelter (27

5LQJVWHGYH

&DPSLQJSO



*U¡QQHJnU

RPUnGHWRJVRPP¡GHUSXEOLNXPXQGHUYHMV
Stien er et led i en større plan for naturforvaltning i Køge Å
og Ås området. Målet er at styrke geologiske og landskabelige
værdier, forbedre vilkår for planter og dyr, samt skabe bedre
adgang.
)UDYHMHQ9HG/\JWHEDQNHL8GO¡EHWOLJHI¡UNRPPXQHJU QVHQ
HUGHUGLUHNWHIRUELQGHOVHWLO5LQJVWHG.RPPXQHVNPODQJH
DNWLYLWHWVVWLJHQQHP+XPOHRUHWLO5LQJVWHG
Bronzestien – del af rute 90
Bronzestien indgår i en del af Køge Å stien. Bronzestien er en
NPODQJUXWHKYRUPDQNDQRSOHYHJUDYK¡MH/DQJV
ruten er der sat skilte og plancher op, så man kan læse om
KYRUGDQJUDYK¡MHQHHUNLOGHWLOHQIDQWDVWLVNYLGHQRPEURQ]H
alderen.
Maratonruten – del af rute 90
Hvis man følger ruten fra Køge til Borup og tilbage igen, har
man tilbagelagt tæt på en maratondistance. Langs ruten er
RSVDWJU¡QQHSLFWRJUDPPHUPHGNPDQJLYHOVHSUFDNP

3

I¡OJHU

orup Stati

RUO¡EHWRJ

ter sig til

Færdselsregler
1nUPDQI UGHVLRPUnGHWVNDOPDQYLVHKHQV\QRJI¡OJHUHJOHU
ne for færdsel. Køge Å stien må kun anvendes til fods og på cy

c

kel. På mindre strækninger følger vandresti og cykelsti hver sit
IRUO¡E6WLHQHUDIP UNHWPHGWU S OHRJEOnPHWDOVNLOWH(IWHU
naturbeskyttelsesloven må man færdes til fods eller på cykel på
YHMHRJVWLHULVNRYHRJLGHWnEQHODQG'HWHUOLJHOHGHVWLOODGWDW
færdes til fods på udyrkede, uindhegnede arealer uden for skove.
Foto: Køge Kommune

Færdsel sker på eget ansvar. Knallertkørsel og ridning er, med
mindre der er givet særlig tilladelse, ikke tilladt. Brug af åben ild
er ikke tilladt. Hunde skal føres i snor hele året rundt.
Overnatningsmuligheder
'DQKRVWHO9DPGUXSYHMWOI6SDQDJHU1DWXUOHMU
SODGVPHGVKHOWHUPXOGWRLOHWRJYDQG6SDQDJHUYHM/HMUSODG
sen kan ikke bookes på forhånd (22)(ME\6¡1DWXUOHMUSODGV
NRQWDNWI¡UEUXJWOI(25), 1DWXUOHMUSODGVPHG
shelter (27)%HGDQG%UHDNIDVW+¡MHOVHYHMWOI
5LQJVWHGYHMWOI'\QGHWYHMWOI
&DPSLQJSODGVHU.¡JHRJ9DOO¡&DPSLQJ6WUDQGYHMHQWOI
&RURQD&DPSLQJ&RURQDYHMWOI
*U¡QQHJnUGH&DPSLQJ6OLPPLQJHYHMWOI
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Udgivet af Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge, tlf.
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Købstaden Køge
Gl. Køge Kirkeruin
Gammelkjøgegaard
Engene
Vandhul
Claras Kirkegård
Flådeegene
Holmebanke
Gammel Mose
Bildes Mose
Åsen
Køge Ås
Køge Å
Danhøj
Vikingeborgen Borgring
Gammel Lellingegård
Skovhus Vænge
Glentehøj (Køge Ås)
Vittenbjerg (Køge Ås)





Seværdigheder

Cykelsti
Vandresti
Maratonruten
Bronzestien
Kørestolsvenlig sti
Øvrige stier
Lejrplads
Vandrehjem
Bed & Breakfast
Opholdsareal m/bænk
P-plads m/information
Bortgravet del af ås

j
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