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‘Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder - Sigerslev og Holtug’ 

August 2020. 

 

Dette prospekt er udarbejdet af borgerne i Holtug og Sigerslev i samarbejde med Udvikling Stevns og  

Region Sjælland og med konsulentbistand fra Rasmus Visby, www.visby.dk og UDE v. Linda Adelfest, 

www.ude.zone (herunder LarsensLandskab v. Mette Larsen, www.larsenslandskab.dk, Bygge-klar v Peter 

Vergo, www.bygge-klar.dk) og ETN-arkitekter v. Rikke Cora, www.etn.dk.   

 

Kortmaterialet i dette prospekt er hentet via Kortforsyningens WMS-tjeneste og via Danmarks Arealinforma-

tions WMS-tjeneste og indeholder dermed data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. 

Foto af Sigerslev og Holtug er taget af UDE IVS, borgerne i Holtug og Sigerslev. 

Eksempelfoto er lånt fra pixabay. 

Projektet er finansieret af midler fra: Landdistrikspuljen og medfinasieret af Region Sjælland samt LAG. 

http://www.visby.dk
http://www.ude.zone
http://www.larsenslandskab.dk
http://www.bygge-klar.dk
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Borgerne i Holtug og Sigerslev ønsker at deres om-

råde bliver endnu mere attraktivt at bo og leve i. 

De har med dette projekt sat fokus på, hvad de 

mener 

 

 Vil give det største løft til området,  

 Vil blive benyttet mest 

 Vil give størst værdi for pengene 

 

Der var mange gode og inspirerende ideer og 

flere måtte vælges fra i dette projekt. Der holdes 

fokus på at skabe ”Kongepauser” i området om-

kring Landsbyerne Holtug og Sigerslev og arbejde 

på at udbygge stisystemet i området så 

”Kongepauserne” kan blive bundet sammen af 

Klintekongens Stier fremfor af landeveje.   

 

De første ”Kongepauserne” skal forbedre møde-

stederne i de to landsbyer, så de kan bruges af 

endnu flere af beboerne i området. Ved at skabe 

Klintekongens Stier vil det forbedre muligheden for 

at færdes mere trygt og gøre det nemmere at 

komme rundt ude i naturen.  

Det skal bibringe viden om, hvor man må færdes 

og hvordan. 

 

Projektet skal skabe lyst til at være mere udenfor, 

plads og rum til leg og dermed øge sundheden.  

 

Når flere er ude sker der flere møder mellem be-

boerne i området, der vil være med til at skabe et 

større kendskab og sammenhold.  

 

Projektet skal bringe viden om naturen og kulturen 

tættere på alle, der kommer i området og på den 

måde skabe en større forståelse for  

 vores historie 

 vores natur 

 

Så alle får lettere ved at passe på det og bevare 

og udvikle det.  

 
 

RESUMÉ 
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LANDSBYERNES NATURLIGE FORTRÆFFELIGHEDER 

Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder er et 

forprojekt, hvor Udvikling Stevns og LAG-Lolland-

Falster er gået sammen med indbyggerne i 7 

landsbyer, eksterne konsulenter og Region Sjæl-

land om udvikling af koncepter og forslag til fysi-

ske tiltag, der aktiverer naturområder og landska-

bet i og omkring landsbyer og landsbyklynger.  

 

Mens de større byer vokser, har regionens lands-

byer en masse andet at byde på. De har 

naturskønne områder, ro, spændende rekreative 

oplevelser og stærke lokalsamfund. Mange 

danskere vælger derfor fortsat at bosætte sig i 

landsbyerne, og dem, der bor i storbyerne, tilbrin-

ger mere og mere af deres fritid, ferier og week-

ender i de landsbyer og landområder, der har 

attraktive naturoplevelser og levende lokalsam-

fund. 

I Corona-tiden har Stevns området oplevet en 

sand storm af gæster, der har søgt mod deres 

fantastiske område, for at have mulighed for at 

færdes udenfor uden at være sammen med tu-

sindvis af andre. 

 

 

 

 

 

 

 

Landsbyerne på Sjælland, Lolland og Falster skal 

understøttes i at aktivere deres naturlige kvaliteter 

og fortræffeligheder og gøre dem mere tilgæn-

gelige, så de tiltrækker nye tilflyttere og flere gæ-

ster fra hele Greater Copenhagen-geografien 

samt udnytter potentialerne i den kommende Fe-

mern-forbindelse. 

Gennem projektet kortlægges særlige kultur- og 

naturværdier og potentialer i og omkring 

landsbyerne. Dernæst udvikles koncepter, skitser 

og projektering for fysiske tiltag – stier, 

mødesteder, skiltning, rekreative oplevelser mv. - 

der kan binde landsbyen/landsbyklyngerne tæt-

tere sammen med hinanden og ikke mindst med 

de naturskønne områder samt skabe nye natur- 

og friluftsoplevelser. 

En projektgruppe bestående af beboere fra de to 

landsbyer arbejder videre med projektet og søger 

finansiering med assistance fra Region Sjælland. 

 

I området omkring Holtug og Sigerslev ligger byer-

ne Magleby og Klippinge, hvor et lignende pro-

jekt er udviklet. De fire landsbyer arbejder på at 

finde gode måder at knytte byerne sammen med 

udveksling af nyhedsbreve, deling af hjemmesider 

for deres områder, udnyttelse af de forskellige fa-

ciliteter, så ikke alle små byer skal have alle facili-

teter, men de bedste kan udvikles til glæde for 

hele lokalområdet. 
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Sigerslev By og Mose.  

Kort: Kortforsyningen 

Holtug By og Grønningen 

Kort: Kortforsyningen 
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SIGERSLEV 

Sigerslev ligger kun 2 km syd for Holtug og er også 

en langstrakt by. Den knytter sig i høj grad til mosen, 

hvor fundet af en stenøkse bevidner, at her har væ-

ret bosætning siden 4000 f.kr.  

De større gårde i og omkring Sigerslev ejer lodder i 

mosen, og her har gennem tiderne både været 

gravet tørv og plantet skov. Mosen ejes af Moselau-

get, og den har i dag især værdi på grund af natur-

indholdet og de rekreative muligheder for beboer-

ne i Sigerslev. I tilknytning til mosen ligger to gade-

kær placeret på gadejord. 

 

I Sigerslev har man ikke et lige så aktivt beboerfæl-

lesskab som i Holtug, men det er godt på vej. I Si-

gerslev findes Moselauget og Grund- og Borgerfor-

eningen, der sammen skaber rammerne om udvik-

lingen af byen. 

Borgerne arbejder på, at skaffe penge til at moder-

nisere deres forsamlingshus, der skal åbne for en 

større brug af det og byens mose.  

HOLTUG 

 

Dette projekt er et samarbejde mellem landsbyer-

ne Holtug og Sigerslev på Stevns.  

 

I Holtug er der gennem en årrække arbejdet kon-

struktivt med at gøre byen attraktiv at bo i. Borger-

ne har sat flere projekter i gang for at skabe et 

bedre sammenhold - nye borgere bliver budt vel-

kommen, der afholdes fællesspisninger, mv.  

 

“Holtug - et sted vi LEVER og ikke kun bor…” er de-

res motto. Holtug er en smal og langstrakt by uden 

noget egentlig centrum. De fælles grønne arealer 

er koncentreret omkring kirken i den nordlige ende 

af byen og Grønningen midt i byen.  

 

Borgerne i byen er knyttet sammen af en borgerfor-

ening, der afholder forskellige arrangementer over 

året og som aktivt søger at skaffe midler til projek-

terne i byen. 
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De to landsbyer deler faciliteter, ligesom mange af 

de lokale foreningerne dækker begge landsbyer, 

og i det hele taget er der tradition for et godt sam-

arbejde. 

Der er ingen skole eller institutioner i de to byer, så 

alle børn skal til Store Heddinge ca. 2 km syd for Si-

gerslev og 4 km fra Holtug. 

     

Byerne ligger tæt på Gjorslev Bøgeskov og Bøge-

skov Havn, der er et attraktivt naturområde på 

Stevns. Endvidere ligger de tæt på Klinten og Man-

dehoved samt det tidligere kridtbrud. Der er planer 

om at bygge et besøgscenter i Boesdal Kalkbrud, 

der skal fortælle den fantastiske historie om områ-

det.  

 

Byerne har en fælles hjemmeside, hvor informatio-

ner om diverse arrangementer og øvrig nyheder 

deles.  

LANDSBYKLYNGEN 
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PROCES 

Arbejdet med dette projekt har været organiseret 

sådan, at der d. 5. oktober 2019 blev afholdt en 

workshop i Sigerslev Forsamlingshus, hvor deltager-

ne var inviteret bredt fra begge landsbyer. Work-

shoppens formål var at få en masse gode ideer på 

bordet, som en ekstern konsulent efterfølgende 

kunne sammenfatte til én eller flere ideskitser. Efter 

workshoppen var der mulighed for at indsende 

yderligere ideer i ca. 14 dage. Konsulenten udar-

bejdede derefter en række skitser, baseret på de 

ideer, borgerne var kommet med.  

 

På en ny workshop d. 9. november 2019 i Holtug 

forsamlingshus blev skitserne præsenteret. De frem-

mødte borgere arbejdede videre med skitserne, 

diskuterede fordele og ulemper ved de enkelte 

forslag, kombinerede ideer på nye måder, kom 

med forslag til ændringer, og diskuterede hvordan 

de enkelte projekt-ideer kunne bidrage til at opfyl-

de visionerne for lokalområdet. Endelig blev dét 

projekt udvalgt, som konsulenten skulle arbejde 

videre med. Det er det, der beskrives i dette pro-

spekt. 

 

Samtidig blev der nedsat en projektgruppe bestå-

ende af deltagere fra de to workshops, som kunne 

fungere som sparringspartner for konsulenten og 

som tovholder på den videre proces med at få 

projekterne realiseret.  
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PROJEKT-IDÉ 
Ideen går på at binde de to byer sammen i Klinte-

kongens rige ved at udvikle gode mødesteder 

(Kongepauser) og forbinde dem med stier. Bag det 

hele skal sagnet om Klintekongen tænkes ind og 

binde de forskellige Kongepauser sammen. 

Da stier ud i det åbne land kræver lang tid og 

mange forhandlinger og da der er andre projekter 

i gang med stier har borgerne besluttet at begyn-

de med at udvikle mødestederne også kaldet Kon-

gepauser. For så sideløbende at arbejde for at 

bygge stierne på efterhånden som det bliver mu-

ligt. Bid for bid. 

 

Kongepauserne skal  

 have forskellige målgrupper 

 forskelligt indhold 

 de skal inspirere til at tage en omvej ud i lo-

kalområdet 

 give grundlag for gode steder at mødes  

 give viden om lokal historie, sagn og naturen 

 give plads til leg 

  

De udvalgte lokaliteter (Sigerslev Mose, 2 gadekær 

i Sigerslev, Grønningen i Holtug, Sandgraven i Hol-

tug, Kirkeforpladsen i Holtug) blev alle bearbejdet i 

løbet af de to workshops, men valget faldt på Si-

gerslev Mose  og Grønningen i Holtug, der skulle 

medtages og videreudvikles i det endelige projekt. 

KLINTEKONGEN  

Sagnet har mange varianter og flere betegnelser 

Elverkongen/Ellekongen og Klintekongen, men fæl-

les for dem alle er, at han hører til både på Stevns 

Klint og Møns Klint samt Rügen i Tyskland. Klintekon-

gen passer på klinten, og ingen konge måtte kryd-

se Åen (Tryggevælde å) til hans rige. Gjorde man 

ham sur, kastede han med store sten. Sagnet for-

tæller, at han havde den dejligste have fyldt med 

frugttræer, men hvis man nærmede sig haven, 

fandt man kun enebærbuske, krat og tjørn. 

Når han rejser mellem sine klinte kører han i en 

prægtig vogn trukket af 4 sorte heste og når det 

sker kommer havet i oprør og blev sort.  

Han ridder gennem bøndernes korn, så det tager 

skade og farer igennem gårde med to porte belig-

gende overfor hinanden. Han følges af musik og 

nogle gange af 9 sammenbundne hunde med glo-

ende øjne. Når Klintekongen er kommet fobi bliver 

dyrene skøre, gæssene skræpper i timevis og må 

gå omkring med nikkende hoveder (Kilde: Kalklan-

det).  

Vision 

Sammenholdet skal styrkes imellem de to byer 

det skal skabe øget bosætning og byde turister-

ne i lokalområdet velkommen. 

 

Landsbyerne Holtug og Sigerslev skal være end-

nu bedre at bo i,  

 

Områdets naturværdier og kulturhistorie formid-

les til fastboende og turister, og det skal være 

nemt at komme helt tæt på de naturperler, 

landsbyerne rummer.  

 

De skal være synlige og tilgængelige for turister-

ne på Stevns Klint. 

Tegning af Ib Spang Olsen. Lånt på: https://

forstadsmuseet.dk/historien-om/sagnet-om-

klintekongen/  

Eks. På figurer, der kan binde projektområder-

ne sammen og samtidig virke som inspiration til 

leg . Foto lånt fra SUK’s Træskæring, https://

www.facebook.com/pg/sukstraeskaering/

posts/   

https://forstadsmuseet.dk/historien-om/sagnet-om-klintekongen/
https://forstadsmuseet.dk/historien-om/sagnet-om-klintekongen/
https://forstadsmuseet.dk/historien-om/sagnet-om-klintekongen/
https://www.facebook.com/pg/sukstraeskaering/posts/
https://www.facebook.com/pg/sukstraeskaering/posts/
https://www.facebook.com/pg/sukstraeskaering/posts/
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Principskitse, samlende stisystem 
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DEL-PROJEKT 1 -  

KLINTEKONGENS STI 
I området omkring Holtug og Sigerslev var der en-

gang kirkestier, og man kunne færdes i markskel og 

på stier mellem gårdene. En del af disse stier er 

med årene forsvundet, og er ikke blevet holdt ved-

lige, så nu kan man stort set kun færdes langs de 

store veje. 

 

Der løber en vandrerute (Trampestien) langs klinten, 

helt op til Bøgeskoven Havn (rød på kortet), og cy-

kelruten Berlin-København passerer gennem lokal-

området (orange). I Gjorslev Bøgeskov ligger en 

Hjertesti (lilla), og Stevns Kommune arbejder desu-

den på et Kløverstiprojekt, der blandt andet skal 

forbinde Store Heddinge med Sigerslev Mose (blå), 

og som kunne udvides til også at skabe en rute til 

Holtug.  

Der savnes en samlet rute, der både kan binde alle 

disse løse ender sammen, skabe en god og tryg 

forbindelse mellem de to landsbyer for bløde trafi-

kanter - og give bedre muligheder for korte og lan-

ge smutture ud i landskabet derfra. Sådan en rute 

kan mindske afstanden mellem Holtug og Sigerslev 

og skabe større grobund for et endnu tættere sam-

arbejde og netværk mellem de to byer.  

Endelig skal ruten også lokke vandre- og sejlerturi-

sterne til at tage ‘bagvejen’ fra Bøgeskoven Havn 

til Store Heddinge, så de kan opleve et andet 

stevnsk landskab og de hyggelige landsbyer. 

 

Ideen er at skilte en ny rute, som opfylder ovenstå-

ende formål, kaldet ‘Klintekongens Sti’. Den løber 

dels ad eksisterende veje, dels over privatejede 

marker i markskel og langs levende hegn.  

 

Stierne ønskes etableret efterhånden som man kan 

nå til enighed med lodsejerne i området. Od stier-

ne vil blive etableret i små steps.  

Første prioritet er at skabe forbindelse bag om Kir-

ken i Holtug og ned til byen. På den måde skabes 

får en nuværende sti en fin afslutning, så det ska-

ber en rundtur frem for en frem og tilbage tur.  

  

Nye stier etableres som trampestier, hvor der blot 

skiltes med at man gerne må gå f.eks. i et markskel, 

langs et levende hegn osv.  

Nogle stier kan med tiden etableres som mere 

etablerede stier. I samarbejde med øvrige stiprojek-

ter i området. 

I dette projekt bygger vi på ideen om Klintekongen. Med et nyt netværk af 

stier skaber vi forbindelser på kryds og tværs i hans rige. Vi øger vandstanden 

i hans mose og skaber større artsrigdom, og vi gør det muligt at lære en mas-

se om naturen i lokalområdet.  

Kort over eksisterende stier 
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‘KONGEPAUSER’ 

 

I området udvikles ”Kongepauser”. Kongepauser er  

større eller mindre grønne arealer i omegnen af 

Holtug og Sigerslev.  

”Kongepauserne” placeres, hvor man som vandrer, 

cyklist eller på en almindelig gåtur kan gøre stop, 

hvile , lege og nyde landskabet - og måske lære 

noget om lokale myter, lokalhistorie eller naturen.  

 

Nogle af disse pausesteder vil kunne findes i eksiste-

rende grønne områder, mens andre placeres der-

imellem, så der aldrig er langt til næste pause. De 

skal motivere til en lidt længere tur og/eller en eks-

tra tur ud i naturen. Enkelte steder kan Kongepau-

sen rumme primitive overnatningsmuligheder i form 

af sheltere eller teltpladser. 

 

Klintekongen og hans hemmelige Have anvendes 

som gennemgående tema, blandt andet ved at 

Kongepauserne beplantes med frugttræer, herun-

der det lokale Stevns-kirsebær, men også sjældent 

anvendte arter som mispel, morbær eller ægte ka-

stanje - planter, som kan give anledning til undren 

og måske føre til en snak, når man mødes på gåtu-

ren. Modsat sagnets nedslående slutning, hvor man 

aldrig kan komme helt ind i den fine og frodige ha-

ve, spreder vi haven ud i lokalområdet og vi tiltvin-

ger os adgang - og krydser fingre for, at Klintekon-

gen ikke kommer efter os! 

 

De eksisterende grønne områder kan tilføres nye 

funktioner og  faciliteter, og der kan skabes øget 

synlighed og tilgængelighed med skiltning, forbed-

rede adgangsforhold osv. I løbet af de to work-

shops kom der mange spændende ideer til videre-

udvikling af landsbyernes eksisterende grønne om-

råder, som forhåbentligt vil kunne realiseres over en 

årrække.  

 

De første to Kongepauser, der tages hul på er Si-

gerslev mose med gadekær og Grønningen i Hol-

tug. 

 

PRINCIPPER FOR AFMÆRKNING OG 

FORMIDLING AF RUTEN 

Det foreslås, at der vises vej med pæle med skilte 

på, som placeres hver gang stien ændrer kurs. Skilt-

ningen skal være særlig tydelig, hvis man nærmer 

sig privat grund, hvor man kan være usikker på om 

man er på rette vej. Afmærkningen må gerne ad-

skille sig fra de øvrige skilte i området, så det er ty-

deligt, hvilket stisystem man går på.  

 

På Kongepauserne skal der være et kort, der viser, 

hvor man befinder sig på ruten, eventuelt med 

længdeangivelser, så man kan vurdere om man 

kan, og vil  gå distancen til det næste stop. På kort 

og pæle kan der være QR-koder, der refererer til 

information om det konkrete sted, og fortæller hvor 

man finder nærmeste toilet, shelter, busstop osv. 

Koderne kan også bruges til formidling af lokalhisto-

rie, særlige naturoplevelser, sagn og myter. 
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Sigerslev Mose er ét af mange stop på turen rundt i 

Klintekongens land. Her finder man flere  Konge-

pauser og en masse muligheder for at lære noget 

om mosens historie og den spændende natur, den 

rummer. En hævning af vandstanden i mosen vil 

give mulighed for flere og mere varierede naturop-

levelser i området. En ændret vandstand i mosen vil 

samtidig ændre sammensætningen af planter og 

dyr i området i forhold til i dag.  

 

HÆVNING AF VANDSTANDEN I SIGERSLEV 

MOSE 

I Sigerslev Mose bliver vandstanden holdt i et fast 

niveau efter en fredning i 1970’erne, hvor der var 

risiko for, at mosen ville blive pumpet helt tør, for at 

bruge arealet til landbrug. Der har tidligere været 

gravet tørv til brændsel i mosen og vandet har op-

rindeligt stået ca. 3 meter højere end den gør i 

dag. For at bevare mosens vandspejl og sikre mod 

yderligere dræning og samtidig sikre det rekreative 

areal omkring mosen blev området fredet. 

 

Tidligere undersøgelser af søen i Sigerslev mose har 

vist søen havde et højt indhold af fosfor, hvilket 

medførte lav sigtedybde, da der var mange alger i 

vandet.  

For nogle år siden gik pumpen i stykker. Det medfør-

te at vandstanden steg indtil en ny pumpe blev sat 

op, og en del jord- og sandmateriale blev aflejret 

på brinkerne. Sammen med det aflejrede materiale 

blev fosforen, der var bundet til materialet efterladt 

på brinken.  

Efter denne hændelse har søen været klarvandet. 

Der er ikke blevet foretaget nogle målinger af fosfor

-indholdet i søen efterfølgende. 

I forbindelse med oversvømmelsen gik en del Rød-

el ud, og de står nu som tørre stammer i mosen og 

giver mulighed for stor artsdiversitet. 

Det er ikke planen at rydde træer og buske i mo-

sen, inden vandstanden igen hæves - de vil gå ud 

og langsomt blive nedbrudt og give levesteder for 

mange arter, især insekter, fugle og flagermus. 

I løbet af de senere år har beboerne i området be-

mærket at der er blevet mere sumpet i området 

tæt på vandspejlet i sær i den østlige del. Dette 

skyldes formentlig, at jorden ”sætter” sig, dvs. syn-

ker sammen, når det organiske materiale omsæt-

tes af mikroorganismerne. Det betyder, at det er 

blevet mere vanskeligt at komme tæt på vand-

spejlet.  

DELPROJEKT 1 -   

NATURPROJEKT OG KONGEPAUSE I SIGERSLEV MOSE 

I dette projekt foreslås det, at vandstanden hæves 

med maksimalt 1,5 meter (op til kote 30) i forhold til 

det nuværende niveau. Det vil øge vandstanden i 

de områder, der er blevet mere og mere sumpede 

de seneste år, men ikke oversvømme det rekreative 

areal rundt om mosen. Vandstanden hæves ved at 

ændre den nuværende pumpehøjde.  

Den nuværende sø er ca. 2,2 ha, ved at hæve 

vandstanden til kote 29, vil søens areal blive ca. 5 

ha og hæves vandstanden til kote 30 bliver søens 

areal ca. 7,2 ha 

 

For at mindske vandmængden, der skal pumpes, 

kan noget af vejvandet fra Sigerslevvej (som i dag 

antageligt løber til mosen via et af gadekærene) 

føres uden om mosen. Det kræver dog en forudgå-

ende undersøgelse.  

 

Der foreligger ingen nyere undersøgelser af søens 

miljøtilstand. En mere konkret vurdering af naturtil-

standen i mosen og undersøgelse af drænforhold 

og registrering af kældre i område, vil belyse hvor 

højt det kan anbefales at hæve vandstanden.  

Referencefoto: træbro med bump-rails og plateau. 
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STIER, TILGÆNGELIGHED OG SYNLIGHED 

 

Stierne omkring mosen bliver en ‘sløjfe’ på Klinte-

kongens Sti, og der skiltes med adgang til mosen 

ved de to gadekær. 

 

Som en del af stisystemet etableres en gangbro 

med plateauer på tværs i søen. Plateauerne kan 

eventuelt udføres i et gennemsigtigt materiale, så 

man kan kigge ned på vandet. Broen giver mulig-

hed for komme helt tæt på vandet i mosen. Dæk-

plankernes overside foreslås udført med skridhæm-

mende profilering, og der monteres ‘bump-rail’ på 

siderne - en lav kant, som sikrer at barnevogne, rol-

latorer mv. ikke kan trille i vandet 

For at sikre, at gangbroen er tilgængelig for alle, 

etableres niveaufri adgang fra Sigerslevvej. 

Der etableres en Kongepause ved det nordlige ga-

dekær. Her formidles lokalhistorien på plancher og/

eller med QR-koder: 

 Info om stenalderen og Sigerslev-stenøksen 

på nationalmuseet 

 Mindestenen for udskiftningen af gårdene i 

Sigerslev 1799  

 Et kort over mosen og beskrivelse af mosens 

historie.  

 Evt. omtale af det lokale forfatterpar Niels E. 

Nielsen (1924-93, dansk science fiction-

forfatter født i Sigerslev) og hustru Dagmar 

Nielsen (1926-96). 

Ved det  sydlige gadekær formidles områdets na-

tur, også på plancher og/eller med QR-koder: 

 beskrivelse af fugle, fisk, insekter og vand-

planter, som kan opleves i gadekær og i 

mosen  

 instruktion i brug af grej i grejskabet  

NATURFORMIDLING 

 

Der sættes fokus på naturformidling, leg og læring i 

den sydøstlige del af projektområdet. Mosen skal 

fungere som læringsstation og udflugtsmål, med 

udgangspunkt i et af gadekærene. 

 

Brinkerne i det sydligste gadekær gøres flade på to 

af siderne, så det er lettere at komme ned til vand-

fladen. Ved gadekæret og rundt om i mosen gøres 

viden om fugle og fisk tilgængelig via QR-koder, 

plancher eller på anden måde.  

 

Fra gadekæret ledes den besøgende ud på træ-

broerne i mosen, hvor vandplanter, fisk og insekter 

kan studeres. Der etableres en platform længere 

ude i søen, hvor der kan fiskes fra. Fiskene i søen er 

ikke gode som spisefisk, men det er en god måde 

at komme tæt på naturen.  

 

Det opstilles et skab med grej, som kan lånes.  

Grejskabet skal indeholde: 

net til indsamling af insekter og småfisk.  

Bestemmelsesmåtter for insekter fra vandet, som-

merfugle, padder, planter og fugle.  

Luppe, pincetter og beholdere til at samle tingene 

op i.  

 

I forbindelse med grejskabet opstilles et insekthotel, 

hvor insekternes liv kan studeres. 

 

Der etableres toiletfaciliteter i området, enten ved 

gadekæret, hvor man let ville kunne tilslutte et WC 

til det eksisterende kloaksystem, eller længere ude i 

moseområdet, hvor der vil kunne opstilles et muld-

toilet. Alternativt kunne man tænke i at give besø-

gende i mosen  adgang til at benytte toilettet i det 

nærliggende forsamlingshus. 

 

 

Vest for mosen opstilles et fugletårn i træ, hvorfra 

man både kan observere fugle, der raster i mosen, 

og dyrelivet på de omkringliggende marker. I bun-

den af dette tårn kan etableres en overdækket 

spiseplads med bord og bænke samt evt. en lukket 

shelter. 

Eksempel på et insekthotel. (Kilde: Pixabay) 
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Eksempel på et fugletårn med overdækket spise-

plads 

LÆRING 

For at udvide læringsaspektet i projektet udbydes 

et antal projekter til studerende ved DTU og de lo-

kale uddannelsesinstitutioner omkring ændringerne 

i naturen, når vandstanden hæves. Det kunne 

f.eks. handle om søens miljøtilstand, hvordan ener-

gien fra vandet bruges til at skabe strøm, hvorvidt 

fuglelivet ændres i mosen, en undersøgelse af hvil-

ke dyr og planter, der lever i gadekæret, hvilke 

tungmetaller ophobes i et gadekær etc.  

 

 

KULTUREL FORMIDLING 

Mosen er opdelt i mange matrikler, som før i tiden 

var markeret med rønnebærtræer i skellene, da 

skelgrænsen, har været svær at se, når man fær-

dedes i mosen. En del af disse træer er gået ud el-

ler fældet, og for at genskabe fortællingen om de 

mange ejere af mosen plantes der igen rønnebær-

træer i skellene. 

Matrikelkort over mosen 
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  I Holtug er Kongepausen i Grønningen , som bliver projektets hovednedslag sammen 

med Sigerslev mose  

KLINTEKONGENS MAGISKE HAVE 
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DEN MAGISKE HAVE 
I Grønningen anlægger vi Klintekongens magiske have. Sagnet siger at Klintekongens 

magiske have kunne ses når man stod et bestemt sted på klinten. Et af de mange frugt-

træer bugnede altid af de dejligste røde æbler. Ville man imidlertid plukke dem, for-

svandt hele haven, og man kunne kun se tjørn. Haven dukkede først op igen, når ingen 

menneskehænder kunne nå de røde æbler. 

 

PROJEKTET 

Nord for grøften bevares området stort set som det er, med gode forhold for vore som-

merfester og anden social samvær. Der anlægges en flise terrasse  langs den østlige side 

af petanquebanen. Tænkes anvendt til sammenkomster i det fri, med grill og borde og 

bænke. 

Desuden bygges en træ terrasse  i forlængelse af shelter mod gadekæret. Også her 

med bord og bænke og med god udsigt til livet i gadekæret. 

 

Den hemmelige sti snor sig hele vejen rundt om Grønningen, sumpen kan man evt. kryd-

se via Perlebroen, som består af et antal egetriller som trædesten over til den anden 

bred.  

Undervejs på stien møder vi Flinteharpen. I et højt træ ophænges et musikinstrument la-

vet af hulsten. Hulsten fra stranden indsamles fra borgernes samlinger, og arrangeres på 

lange tynde stålwirer ophængt i ca. 4 meters højde. 

Når vinden blæser rammer flintestenene hinanden, og en rislende fin musik opstår. 

 

På sydsiden af grøften anlægges den Magiske have. Centralt i haven ligger  Klintekon-

gen og drømmer. Kongen er udskåret i en egestamme, 6—7 meter lang og ca. 120 cm. I 

diameter, og skal indrettes med hvilepladser og indbyde til leg. 

 

Resterende del af haven vil efterhånden gro til med blomster, buske og træer. Ca. 15 

frugttræer bliver plantet omkring Klintekongen. 

Det skal tilstræbes at bevare området lysåbent, med gode forhold for biodiversiteten.  

 

Nedenstående billeder er blot til inspiration. 
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PLANMÆSSIGE FORHOLD 

SIGERSLEV MOSE 
 

Sigerslev mose er omfattet af en fredning, og er be-

skyttet efter naturbeskyttelseslovens (NBL) §3. For at 

kunne foretage ændringer i naturbeskyttede og/

eller fredede områder kræver det en dispensation 

fra myndighederne. 

 

Ændring af vandstanden og etablering af broer 

kræver en tilladelse efter vandløbsloven. 

 

Gadekær er omfattet af NBL§3. Projekter, der kan 

medføre en ændring i gadekærenes naturtilstand, 

kræver en dispensation.  

Hvis udløbet fra gadekæret skal ændres, kræves en 

dispensation fra vandløbsloven.  

 

Opstilling af skilte og fugletårn kræver en dispensati-

on fra mosefredningen. 

 

Alle ændringer i mosen kræver en accept fra ejer-

ne af mosen (Moselauget) og en dispensation fra 

fredningen. 

 

På baggrund af en indledende dialog med Stevns 

Kommune, lokalafdelingen af Danmarks Naturfred-

ningsforening og ikke mindst Moselauget forventes 

det, at der vil kunne opnås de nødvendige tilladel-

ser og dispensationer til projektet.  

KLINTEKONGENS STI 
 
Hvis de nye stier etableres som trampestier, kræves 

der forventeligt ingen tilladelser, ud over grundeje-

rens accept. Hvis stierne derimod skal anlægges, 

kræves forskellige tilladelser (fx landzonetilladelser) 

fra myndighederne og eventuelt fra de enkelte 

ejeres landbrugsstøtteordninger.  

En sti regnes som ‘anlagt’, blot der slås græs på 

den - og selvfølgelig også hvis der udlægges grus 

eller lignende for at befæste overfladen. 

 

Det vil kræve tilladelser efter vandløbsloven, hvis 

der ønskes broer eller spang over vandløb og grøf-

ter.  

 

Der er ikke noget i de gældende lokalplaner, kom-

muneplaner eller øvrige planer, der strider imod 

projektet om at etablere flere stier i området. 

 

Hele projektområdet ligger i Kystnærhedszonen, 

hvor man skal være opmærksom på, at der kan 

være visse begrænsninger i forhold til byggeri og 

anlæg. 

 

En eventuel etablering af en Kongepause ved kir-

ken i Holtug skal vurderes af fredningsnævnet, så 

den ikke forstyrrer helheden omkring kirken.  
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GRØNNINGEN 

 

Grønningen er ikke omfattet af nogle lokalplaner 

eller beskyttelser. Søen/Gadekæret, der ligger på 

Grønningen er ikke registreret som beskyttet, men 

da det er over 100m2, må det forventes, at det vil 

kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 

§3, hvis der skal ske ændringer i gadekæret. 

 

Matriklen som Grønningen ligger på er ejet af lods-

ejerne i området .  

 
Hele projektområdet ligger i Kystnærhedszonen, 

hvor man skal være opmærksom på, at der kan 

være visse begrænsninger i forhold til byggeri og 

anlæg.  
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Projektet er delt op i 4 dele, der vil blive gennem-

ført efterhånden som finansieringen og diverse tilla-

delser opnås og aftaler falder på plads. Nogle fa-

ser vil køre sideløbende. 

 

1 - KLINTEKONGENS STIER (År 1 - 5) 

 

 Dialog med Stevns Kommune om 

“trampestien”, Kløverstier” og andre stiprojek-

ter i området. 

 Dialog med det nye besøgscenter og andre 

turismeaktører om deres planer i området. 

 Løbende dialog med ejere af de jorder og 

markskel, der er mest optimale i forhold til 

placeringen af stierne.  

 Beslutning om skiltetyper 

 Køreplan for den endelige stiføring, placering 

af Kongepauser og vedligeholdelsesaftaler. 

 Udarbejdelse af informationsmateriale 

 Etablering af stier efterhånden som aftalerne 

falder på plads. 
 
 

2 - SIGERSLEV MOSE (år 1 - 5) 

 

 Dialog med moselauget og Stevns Kommune 

omkring de konkrete muligheder i mosen. 

 Teknisk forundersøgelse af forholdene i Siger-

slev Mose 

 Beslutning om hvilket projekt, der ønskes gen-

nemført i Sigerslev Mose ud fra forundersøgel-

sen. 

 Dispensationsansøgninger og detaljeret pro-

jektbeskrivelse. 

 Beskrivelse af projektet målrettet uddannel-

sesinstitutionerne 
 
 

Fase 3 - GRØNNINGEN (År 1 - 2) 

 

 Beslutning om hvilke elementer, der skal tilfø-

res  

 Aftale om fremtidig vedligehold 

 Indhentning af tilbud, fondssøgning og gen-

nemførsel 
 
 
 
 

Fase 4 - ØVRIGE KONGEPAUSER (År 3 - 5) 

 

 

 Ideer/ønsker til yderligere Kongepauser 

ETAPEPLAN 

 Aftale med ejere 

 Beslutning om hvilke elementer, der skal tilfø-

res 
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