
Arsberetning ved Danmarks Naturfredningsforenings arsmode i Sore 
Lokalkomite den 24. november 2004 kl. 19.00 

Sa er der gaet et ar siden sidste arsmode. I det forgangne ar har vi haft travlt savel med sager som 
med vores stiprojekt. 

Lokalkomiteen har holdt 9 moder, hvor vi de fleste gange har vaeret fuldtallige. Desuden har vi 
holdt udvalgsm0der, isaer omkring vores stiprojekt. Datoer for moder bliver altid lagt pa vores 
hjemmeside. Til et par af moderne har et eller flere medlemmer 0nsket at deltage. Det har her drejet 
sig om et emne eller en sag, som de pagaeldende 0nskede, at Lokalkomiteen tog stilling til. Her har 
vi valgt den ordning, at de pagaeldende far et aftnalt tidsrum til at fremlaegge deres synspunkter, og 
herefter stiller lokalkomiteen opklarende sporgsmal. Pa m0det afgores intet, og der gives ingen 
lofter eller tilsagn. Nar de pagaeldende har forladt modet, bliver sagen taget op som et punkt pa 
dagsordenen. Sagen bliver protokolleret. Vi finder, at denne fremgangsmade loser en del af de 
problemer, der ellers kan opsta. I nogle tilfaelde vaslger vi, at begge parter i en sag inviteres til 
m0det. Derved kan evt. problemer loses pa stedet. Alle, savel medlemmer som ikke medlemmer, 
kan henvende sig. 

Vi har haft mange sma og enkelte store sager i ar. Nogle er ikke afsluttede endnu. 

De mest almindelige sager drejer sig om carporte, udestuer, udhuse, garager, braendeskure, 
vaerksteder op til 500 m , ombygninger og tilbygninger, hvor der gives tilladelse efter Planloven. 
Her har ikke vasret anledning til bemaerkninger fra vores side. 

Etablering af soer og udvidelse af disse har vaeret det store hit. Vi har med glaede set pa mange 
etableringer af soer fra 500 til 10000 m 2. Vi hilser de nye S0er velkommen. 

Der har vaeret en del forslag til lokalplaner f.eks. Boligomradet ved Frederiksbergvej, ved 
Fasgangen, i Alsted by og i Fjenneslev. Desuden kultur- og fritidscentret pa Frederiksvej. Vi har i 
alle tilfaelde gennemlaest og debatteret lokalplanerne grundigt. Nogle har vi vaeret tilfredse med, og 
andre er vi kommet med indsigelse eller aendringsforslag til. 

En del lokalplaner et vedtaget. Her kan naevnes: Boligomraderne ved Fjenneslev, Alsted by, 
Katrinelystvej og Frederiksbergvej. 

Reglen for at klage til Naturklagenasvnet er aendret. Klageren skal nu indbetale 500 kr. ved klages 
afsendelse. Taber man sagen, er pengene tabt. Vinder man, far man pengene tilbage. Vi har haft to 
indsigelser af den art. Den ene drejede sig om et ulovligt opfort skur, den anden om en 
gyllebeholders placering. Begge sager fik vi helt eller delvist medhold i . Skuret skal vaek, og siloens 
ejer valgte at flytte den planlagte gyllebeholder til en anden placering. 

Den sag, der i ar har kraevet flest kraefter og tid, er vandlobssagen pa Parnasvej. Da jeg i 
begyndelsen af december 2003 fik tre henvendelser fra personer, der ofte fasrdes pa stien omkring 
Soro So, havde jeg ikke forestillet mig, at mit krav om aktindsigt skulle saette en sadan kaskade af 
vand i gang. Hovedforeningen har her samarbejdet med os pa en fin made. Bo Hakansson og 
Michael Leth Jess, Danmarks Naturfredningsforenings hovedafdeling, har brugt masser af tid og 
krasfter pa denne sag. At pressen - og her taenker jeg isasr pa Sjaellands Tidendes redaktor Finn 



Andersen - ogsa i den grad har belyst sagen og har fulgt den helt til dors, har vaeret en stor hjaelp for 
mig. Vi er glade for Naturklagenasvnets klare afgorelse i denne sag. Sagen viser tydeligt, at 
naturbeskyttelse har trange kar i Vestsjaelland. Sagens forlob har oget vores bekymring for 
fremtidens natur- og miljoforvaltning. Nu kommer der da kun til at ga et par ar, for vi igen kan se de 
rislende, klare vandlob. Kommer der nogen side sadan en sag igen, vil jeg ikke betaenke mig pa at 
ga i gang en gang til. Tak til Bo og Michael fra Naturfredningsforeningen og til Finn Andersen fra 
Sjaellands Tidende for samarbejdet. 

Autoophug pa Hestehavevej i Fulby har spogt laenge. Ministeriet har faet svar fra amtet pa deres 
henvendelse om miljosporgsmal, men har endnu ikke givet den endelige miljogodkendelse. Vi ma 
habe, at sagen her bliver afsluttet, sa miljoet ikke tager skade. Det er jo et vigtigt drikkevands-
omrade, som firmaet ligger pa. 

Vi finder det betaenkeligt, at der kommer flere om ansogninger om at lovliggore allerede etablerede 
ting. Det ville vaere rart, hvis der sogtes om tilladelse, for man gik i gang. 

Vi har haft et par medlemshenvendelser om ulovlig skiltning og nedlagte stier. Dette har vi 
henvendt os til amt og kommune om og har her faet en god udgang pa sagerne. 

I har i ar set Lokalkomiteen ved arrangementer og i andre sammenhasnge med foreningens bluse og 
kasketter med logo pa. Bluserne har vi bestilt og faet. Hjaelpere, der arbejder med i foreningen, kan 
til arrangementer fa en sadan bluse. 

Vores stiprojekt har taget en del tid. Vi har her holdt mange moder og vaeret ude i landskabet for at 
se pa muligheder. Vi har haft god hjaelp fra "Spor i Landskabet", der hele tiden star bi med rad og 
materialer. 
At etablere et Spor krasver meget tid og fysiske kraefter. Vi har gravet, boret, skruet og skrevet, for 
det endelig blev til en rate. 
Sporet i Alsted Skov, der abnede sidste ar, bliver flittigt brugt, og det er vi glade for. Tak til Poul 
Hansen, der ser efter stolper og pjecekasser. 

I oktober abnede det tredje spor i Soro Kommune, Sporet Lynge - Frederiksberg. Vejret var ikke 
med os, men trods regnvejr deltog ca. 70 personer. Her er ruten savel i skov som i det abne land. 
For forste gang har en landmand sagt ja til, at vi ma ga langs hans mark. Tak til Niels Kristian 
Pedersen for samarbejdet. Ved dette spor har vi samarbejdet med Stiftelsen, Soro Kommune og 
andre lodsejere. Det har va;ret en positiv oplevelse. Borge Mortensen fra Lynge og Finn Bagger fra 
Frederiksberg har vasret gode hjaelpere. Borge savel som tekstforfatter til pjecen som arbejdsmand i 
skoven. Andre har bidraget med teksten til pjecen. Vi har et begyndende samarbejde med 
lokalforeningerne i Lynge og Frederiksberg, som vi haber udvikler sig med tiden. Tak til alle, der 
har bidraget med sporet. Vi matte i ar ty til at brage Hedeselskabet til at grave paele ned. Dette 
arbejde matte vi betale for. Vi kunne simpelthen ikke overkomme arbejdet selv. Nu er sporet der, og 
vi haber, at mange vil benytte det. 

Tak til Spor i Landskabet, Stiftelsen Soro Akademi og Soro Kommune og DN for hjaelp. Projektet 
fik 500 kr. til hjaslp til abningen af sporet. Tak til Spar Trelleborg for pengene. Tak til alle 
tekstforfatterne og til Hanne Wagner pa Stiftelsen for hendes store arbejde med at koordinere 
arbejdet og renskrive teksten. 



Nar vi etablerer spor, er en del af sporet ofte gennem privat omrade. Det er vigtigt, at alle her viser 
hensyn og kun gar pa den afmaerkede sti. Ingen lodsejere er glade for at fa deres afgroder trampet 
ned af gaester, der overskrider grasnsen for god opforsel. Det er en selvfolge, at alle holder hunde i 
snor pa disse ture. Det er meget vigtigt, da alle spor gennem private omrader altid kan nedlaegges, 
hvis omradets ejer ikke vil vaere med laengere. Ved etablering af spor kan vi bruge lige sa mange 
hjaelpere, som vi kan fa. Har I lyst til at vasre med, sa sig til. 

Ella Hilker, der er projektleder i sporgruppen, er begyndt at skrive pa en ansogning om nye midler 
til stiprojekter. Vi onsker spor i Soro Kommune, og desuden vil vi forsoge at samarbejde med 
nabokommunerne om spor pa tvasrs af kommunegraenser. 

To gange om aret er vi sammen med andre foreninger til mode med Teknik- og Miljoafdelingen pa 
Radhuset. Her far vi orientering om aktuelle sager og bliver spurgt om vores mening. 

Hvis en sag har miljomaessig betydning, bliver vi indkaldt til mode pa Radhuset. Jeg synes, at det er 
fint med den slags moder og vil opfordre Kommunen til at fortsaette med det. 

Vores gode samarbejde med Amt, Kommune og Stiftelse er vi meget glade for. Tak for det. Amt og 
Kommune var begyndt at sende sager ud elektronisk. Det gav mig mange problemer, da vores 
system ikke altid ville abne filerne. Derfor har vi nu den aftale at vi selv efter mailmeddelelse henter 
sageme pa radhuset. Desuden ville vi meget gerne fra Amtet have sagerne tilsendt direkte og ikke 
ad omvejen over Hovedforeningen. 

Vi har deltaget i 4 samradsmoder forskellige steder i amtet. Der har vasret 1 repraesentantskabs-
mode sidste weekend, hvor Ella Hilker har deltaget. Ella vil fortaelle om modet i forlaengelse af 
arsberetningen. 

I de kommende ar bliver der jo kommunesammenlaegninger. Hvilken holdning Foreningen har til, at 
lokalkomiteerne bliver storre, er usikkert. Jeg er af den opfattelse, at det er vigtigt, at vi bevarer et 
omrade af en sadan storrelse, at vi stadig har kendskab til og dermed interesse for lokaliteterne. Det 
arbejde, som en lokalkomite udforer, er gratis, og det skal stadig vaere overkommeligt at udfore 
arbejdet, sa man selv er tilfreds med det. 

Sammen med Fuglebjerg og Susa Kommuner er vi med i moder, hvor Ella er vores repraesentant. 
Hun er ved at udbygge samarbejdet med faelles ture. En nyskabelse her er et spirende samarbejde 
mellem Soro, Fuglebjerg og Gunderslevholm Gods om genopretning af vade enge. Tak til Ella for 
dette arbejde. 

Lokalkomiteens hjemmeside er Stig Pedersen redaktor for. Han laegger ture, moder, billeder og 
andet ind. Desuden star han for indtastning af ture til Naturnet.dk. Tillige er Stig vores fotograf, nar 
vi har haft brug for det. Tak til Stig for arbejdet. 

Vi har i ar haft syv ture, der alle, bortset fra en, har vaeret velbesogte. Denne tur henvendte sig ogsa 
til handicappede, men der kom kun en gangbesvasret, sa vi ma tro, at en sadan tur ikke har interesse. 
Kedeligt nok. Har medlemmer gode ideer til ture, modtager vi dem med glasde. 



Ture i 2005 er i stobeskeen. Vi arbejder med en nattergaletur, en tur i Suserup Skov samt et par ture 
i samarbejde med Stiftelsen Soro Akademi. Vi har ikke mange midler til at aflonne med, et par 
flasker vin som tak er alt, hvad turlederen far. Flot at de vil alligevel. Tak til alle turlederne. En 
saerlig tak til Jens Thomsen, der altid er positiv, og som alene i det forlobne ar har ledet tre ture. 

Amtets pjece med ture er der kun to af om aret. Vi ma habe, at den ikke spares helt vaek. Til Amtet: 
Bevar pjecen! Miljovagten blev sparet vaek. Kan vi ikke fa ham til at genopsta? 

Vores Lokalkomite bestar af 6 medlemmer og 3 suppleanter. Vi vil meget gerne have flere i 
komiteen, hvis der er nok, der melder sig i aften. Meld jer og yd 1 ars arbejde. Vi har ogsa brug for 
ad hoc tilknyttede medlemmer. I ar har vi haft nogle tilknyttede til vores stiprojekt, men vi kan godt 
bruge flere. 

Til sidst vil jeg takke Lokalkomiteens medlemmer for deres arbejdsindsats i 2004. Jeg vil endnu en 
gang opfordre medlemmer til at tage aktivt del i arbejdet. Der er altid brug for et par haender mere. I 
vil vasre meget velkomne til at hjaelpe til i en kortere eller laengere periode, sa sig blot til, hvis I har 
tid og lyst. I ar vil vi prove at henvende os direkte til jer, nar vi har behov for hjaelp. Det kunne jo 
vaere, at vi pa den made kunne fa en endnu mere aktiv Soro-afdeling. 
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