
6. Feddet

Ungt kystlandskab bestående af et
strandvoldskompleks opbygget foran
en kystskrænt fra Stenalderhavet

Lokalitetstype
Feddet (figur 24) består af parallelle strandvolde,
som danner en halvø i Præstø Fjord. Fed er en
betegnelse for krumodder, der er smallest, hvor de
er hæftet fast til kystlinien og bredest for enden. De
enkelte strandvolde består af kugleflint, strandsten
og sand.

I dag foregår der stadigvæk dannelse af strand-
volde på den sydøstligste del af Fedhage.

Geologisk beskrivelse
Feddet er dannet efter afslutningen af sidste istid,
hvor det stigende havniveau indledte nedbrydning-
en af bakkestrøget ved Strandegård Dyrehave og
Stevns Klint. Kystparallelle havstrømme førte ned-
brydningsmateriale sydover, hvor det blev aflejret

som det system af strandvolde, Feddet består af
(figur 25 og 26).Ved Feddet nåede Stenalderhavet
op på 2.5 meter over det nuværende havniveau.
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Figur 24. Oversigtskort Feddet.
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Figur 25. Rekonstruktion af strandvoldskomplekset på Fed-
det tegnet ud fra flyfoto. Den fuldt optrukne streg er 2,5
meter højdekurven for strandvoldene, mens de stiplede linier
viser strandvoldenes forløb, hvor de ikke fremtræder mar-
kant.

Figur 26. Strandvoldene på Feddet er hovedsageligt opbyg-
ges af kugleflint, som er de hvide sten.



For omkring 8.000 år siden steg havniveauet, og
Stenalderhavet skyllede ind over Fakse Bugt og
Præstø Fjord gennem Storebælt. Hermed begynd-
te opbygningen af Feddet (figur 27).

Den første fase i Feddets opbygning var dan-
nelsen af et aflejringsområde ud for kysten syd for
Strandegård Dyrehave.

Under havstigningen, hvor saltvandet trængte
ind i Østersøen og miljøet blev mere saltholdigt, lå
kystlinien 10 meter under nuværende havniveau.
Havstigningen medførte, at erosionen tog fat og
eroderede i kystklinterne ved Stevns og Strande-
gård Dyrehave. For omkring 5.000 år siden nåede
Stenalderhavet sit maksimum på 2,5 meter under
det nuværende havniveau.

Feddet kom op over havet for omkring 2.000 år
siden i Yngre Jernalder, og en egentlig halvø
begyndte at vokse ud i fjorden. Væksten skete i
form af strandvolde, og igennem de følgende årtu-
sinder opstod strandvold ved siden af strandvold.

De ældste strandvolde findes i den nordvestlige
del af feddet, og strandvoldene bliver yngre i syd-
østlig retning.Ved Fedhage sker stadigvæk vækst af
nye strandvolde.

Samtidig med at Feddet byggede sig længere og
længere mod syd, eroderede havet i klinterne ved
Strandegård Dyrehave og kystlinien nord for Fed-
det rykkede langsomt tilbage. Den nordlige del af
Feddet blev udsat for erosion, og ved den ældste
nordlige del står kun en smal rod, Sivet tilbage.

Værdi og plejeforslag
Feddet, med sine karakteristiske vegetationstyper
som lynghede, strandoverdrev og klitter, kan iagt-
tages indenfor et begrænset område og er et værdi-
fuldt landskabselement i den sydsjællandske
region.
Den sydøstlige del af Feddet er fredet og her
findes et af de få hedearealer i amtet.
Der  foretages landskabspleje i for af rydning
af træagtig opvækst, suppleret med fåre- og kreatur-
afgræsning. Store bestande af ørnebregner vok-
uhæmmet og truer med at skygge lyngen væk,
samt forringer helhedsindtrykket og det åbne udsyn.
Derfor slås og høstes ørnebregnerne 2 gange årligt, ved et
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Figur 27. Præstø Fjords opståen og Feddets dannelse fra sten-
alderen til i dag.A. I slutningen af fastlandstiden for 8. 000
år siden sendte en stor ferskvandssø i det nuværende Østersø-
område en arm ind i en tunneldal. B. I stenalderhavets tid for
5.000 år siden begyndte havstigningen at omforme området
til en fjord. Kystlinien lå omkring 2,5 meter under det nuvæ-
rende havniveau. C. I Jernalderen, for omkring 2.000 år
siden, havde Præstø Fjord fået omtrentlige sin nuværende
udformning. Brændingsbølgernes nedbrydning af klinterne
ved Strandegård Dyrehave og Stevns transporteres sydpå, og
fed-dannelsen tager fat (efter Mikkelsen, 1949).
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