
Arsberetning ved Dan marks Naturfredningsforenings arsmodc i 
Sore Lokalkomite den 23. november 2005 Id. 19.00 

Lokalkomiteen har holdt ni meder. Til de fleste af maderne har alle vaeret med. Datoer for meder 
kan ses pa vores hjemmeside. 
Ved et par af nuaderne har ad-hoc-medlemmer, d.v.s. medlemmer, der hjaelper til periodevis, 
deltaget for at fa indsigt i lokalkomiteens arbejde. Det synes vi, er en god ide og haber, at flere 
medlemmer vil vaere aktive eller vil melde sig som ad-hoc-medlemmer. Sadanne aktive 
medlemmers hjselp har vi brug for, f.eks. nar vi arrangerer ture med aktiviteter, og nar vi arbejder 
med at oprette spor i landskabet og holder 0je med disse samt fylder pjecekasser. Der er altid brug 
for arbejdskraft. Ad-hoc-medlemmer far tilbud om kursus i foreningsarbejdet. 
Vi er i 0vrigt i soraafdelingen godt 500 medlemmer. 

Danmarks Naturfredningsforening er klageberettiget i en raekke afgcrelser efter planloven og 
naturbeskyttelsesloven. De afgerelser, Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite Sora 
modtager, sasttes i et regneark for at fa et st0rre overblik. Sagerne bliver gennemgaet, for tiden af 
J0rgen Birkedal, og der udarbejdes et meget kort resume og en indstilling. Dette materiale sendes 
til lokalkomiteens medlemmer forud for nuaderne. Nogle af sagerne tages op til draftelse pa 
lokalkomitem0det, men de fleste er blot til efterretning. Denne forretningsgang betyder, at der 
spares meget tid, nar ikke alle sager skal gennemgas pa lokalkomiteens m0der. 

De fleste sager i ar har drejet sig om om- og tilbygninger, etablering af S0er, sa der har ikke vasret 
den store dramatik i ar. Milj0godkendelsen pa Lastvognsophug Hestehavevej i Fulby kom i 
September. Nu ma vi habe, at firmaet overholder de regler, der er sat. 

Lokalplaner er kommet, nogle er vedtaget, nogle f.eks. vaerkerne pa Frederiksvej, har skabt stor 
debat. Lokalplanen for Liselund har ogsa skabt en del debat. Vi finder den mangelfuld og har 
indsendt felgende svarskrivelse: Danmarks Naturfredningsforenings formal er beskyttelse og 
bevaring af naturen. Foreningen har saledes kun begrasnsede interesser at varetage i forbindelse 
med udarbejdelse af en lokalplan for et omrade inde midt i en bymaessig bebyggelse. 
Alligevel finder vi i Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite Sora, at vi b0r kommentere 
det foreliggende forslag til lokalplanen for Liselund og dets tilblivelse. 
Lokalkomiteen beklager, at planen er forceret igennem og udarbejdet uden et grundlag i en samlet, 
overordnet plan for Frederiksberg-omradet. I en sadan plan b0r der tages blandt andet stilling til 
muligheden for at etablere en naturlegeplads i bydelen svarende til den, der er etableret pa 
Gr0nningen om end maske knap sa stor. 
Det ber ogsa afklares, hvorledes Frederiksberg Skole sikres mod at blive indeklemt. Der kan i 
fremtiden opsta behov for bygningsmasssige udvidelser - enten pa grund af nye krav til 
undervisnings- og servicelokaler pa skolen (fx en skolekantine) eller som f0lge af et 0get b0rnetal i 
skoledistriktet. 



Et par gange har v i vsret kaldt ud t i l steder, hvor der har vayet rod omkring ejendommen i laengere 
tid. Her har v i underrettet kommiinen. Kommunens folk har sa vaeret pa besigtigelse og truffet en 
afgerelse. Sadanne sager ledger v i op pa og sperger t i l efter et par maneder. 

Ofte far v i henvendelser fra enkeltpersoner, der 0nsker, at v i gar ind i en sag. V i vurderer hver gang 
sagen og melder tilbage, om det er os eller personen selv, der ma ga videre. V i har en gang i ar 
indkaldt de involverede parter t i l et m0de, hvor synspunkterne kunne blive fremlagt. Det tager tid, 
og bagefter vurderer v i , om det egentlig var vores opgave. 

V i finder det betaenkeligt, at der kommer fiere ansegninger om at lovligg0re allerede etablerede 
ting. Det ville va^re rart, hvis der S0gtes om tilladelse, f0r man gik i gang. 

Distriktslederen J0rgen 0sterby gik af i begyndelsen af 2005.1 stillingen har v i nu Kristine Smith, 
som v i regner med at fa et lige sa godt samarbejde med. Kristine har deltaget i et af vores 
lokalkomitem0der, hvor v i f ik lejlighed t i l at lasre hende nasrmere at kende. 

D N i Dianalund, Stenlille og Sor0 Lokalkomiteer har haft et m0de 15. august. Nfodet skulle 
udmunde i et samarbejde om natur- og milJ0maessigt vigtige omrader i den kommende kommune. 
Et udvalg bestaende af repraesentanter fra de tre kommuner blev nedsat. De arbejder pa en pjece om 
Fremtidens Natur i ny Sora Kommune. Fra Sora deltager Jergen Birkedal. 

Hasselmusprojektet er stadig i gang. V i har i ar haft tre mus i kasserne, sa der er altsa hasselmus i 
omradet. Kasserne har vasret flyttet t i l et andet omrade i skoven, der vegetationsmaessigt passer 
bedre. V i lader efter aftale med Stiftelsen og D N fors0get fortsaette. Det er Stig i samarbejde med 
E i l i f Byrnak, der er ankermaend i dette projekt. De samarbejder med Jens Kristian Poulsen pa 
Stiftelsen og Bo Hakonsson i D N . 

I sommer fik v i en henvendelse om at vasre med i et marprojekt. Her blev mange DN-medlemmer i 
Sor0 involveret. Skovmaren skulle registreres, den skulle fanges i faelde og have radiosender pa, sa 
dens faerden kunne registreres. Projektet er naesten lige afsluttet. Det var spaendende, hver gang 
man kom t i l en af de 14 faslder, om der var noget i den. Ofte var fadden torn, eller der var en kat, en 
fugl, et egern i . En enkelt gang var en husmar gaet i . Tre gange sad en skovmar i faelden. Den f ik sa 
en radiosender pa, sa man kunne fialge dens videre faerden. Dyrene fik wienerbrad at spise. 
Fadderne blev tilset morgen og aften. Der blev f0rt notater over fangsten. En aften- eller morgentur 
tog ca. 1 Vi time. D N har endnu ikke foretaget den lovede evaluering af projektet. Jeg har haft 
adskillige henvendelser om, hvornar det skal ske. 

V i f ik etableret Sporet Lynge-Frederiksberg i 2004. V i haber pa og regner med, at mange benytter 
sporet t i l ture. 

V i er nu i gang med samarbejde med Stenlille og Dianalund om spor i de tre kommuner, der i 2007 
bliver t i l en kommune. V i har S0gt og faet 30.000 kr. t i l dette projekt. V i er gaet i gang med m0der 
i de tre kommuner og ser pa muligheder for spor. Her har v i haft hjadp fra ad-hoc-medlemmer og 
andre interesserede, der vil le give en hand med. Stenlille arbejder pa et spor i og omkring Amosen, 
Dianalund med to spor, et ved en lergravse og et ved Enemasrke. Sora arbejder med et spor i og 



omkring Broby-Vesterskov. Sammen arbejder de tre kommuner med et spor delvis langs den gamle 
Veddebane. Her har flere ad-hoc-medlemmer gjort en indsats. 

Denne gang har sporarbejdet givet os problemer. D N og Spor i Landskabet glemte at informere os 
om, at vilkarene var asndret. Ved et tilfaelde fandt v i ud af det. Skraskkeligt! Det var en streg i 
regningen. V i kunne ikke fa penge t i l det videre arbejde. Jeg skrev t i l praesidenten i D N og gjorde 
vravl. Han svarede, at han, da han deltog i abningen af Sporet i Lynge og Frederiksberg ved 
selvsyn havde set, at v i var godt i gang, og sendte brevet videre t i l afdelingsleder Michael Leth 
Jess. De projektpenge, som v i har faet, skulle v i prove at straekke, men hvordan det gar, er endnu 
uvist, for v i skulle meget gerne have flere penge t i l etableringen af sporene. V i skal have de fire 
spor op at sta, sa alle har mulighed for at komme rundt i det abne land. Stiftelsen Sora Akademi har 
ved planlaegningen vaeret meget behjaelpelig. 

Nar v i etablerer spor, er en del af sporet ofte gennem privat omrade. Det er vigtigt, at alle her viser 
hensyn og kun gar pa den afmasrkede sti. Ingen lodsejere er glade for at fa deres afgrader trampet 
ned af gaester, der overskrider grasnsen for god opfersel. Det er en selvfMge, at alle holder hunde i 
snor pa disse ture. Det er meget vigtigt, da alle spor gennem private omrader altid kan nedlasgges, 
hvis omradets ejer ikke v i l vasre med laengere. 

To gange om aret er v i sammen med andre foreninger t i l faste moder pa. Radhuset. I modet deltager 
politikere fra Teknik- og Miljoudvalget, embedsmaend fra Teknik- og Miljoafdelingen samt 
foreninger, der 0nsker at deltage. I ojeblikket deltager: Sogruppen Sor0, Lynge-Broby Jagtforening, 
Danmarks Natxirtredningsforening, Sor0 Handvaerker- og Industriforening, Sor0egnens 
Familielandbrug, Sora Jagt- og Naturforening, Sora Lystfiskerforening, Sora-Slagelse 
Landboforening, Erhvervs- og Turistkontoret, Ankerhus Seminarium, Granne Familier og 
enkeltpersoner. Hvis du som enkeltperson eller forening 0nsker at deltage i disse mcder, sa kontakt 
Poul Jensen pa radhuset. Pa moderne far v i orientering om aktuelle sager og bliver spurgt om vores 
mening. 

Herudover bliver v i , hvis en sag har miljomasssig betydning, indkaldt t i l mode pa Radhuset. Jeg 
synes, at det er fint med den slags moder, og v i l opfordre Kommunen t i l at fortsaette med det i den 
kommende storkommune. 

Vores gode samarbejde med Amt, Kommune og Stiftelsen Sora Akademi er v i meget glade for. 
Nar amtet ophorer med udgangen af 2006, og dets opgaver fordeles mellem staten og kommunerne, 
haber v i pa et fortsat godt samarbejde t i l gavn for naturen og miljoet. 

Sora fik ved Samradsvalget genvalgt El in Dybdal som sekretaer. Desvasrre 0nsker El in pa grund af 
andre aktiviteter ikke genvalg, hvilket v i beklager. Ella Hilker blev naestformand, sa v i er helt godt 
repraesenteret ved samradsmoder. De fleste gange er fire fra Sora af sted t i l moderne. Ella, Elin, 
Jorgen Birkedal og Henning Bussenius-Larsen. Der har vaeret to repraesentantskabsmoder i ar, hvor 
Jorgen Birkedal har deltaget. Jorgen v i redegore kort for moderne i forlaengelse af arsberetningen. 

Sammen med Fuglebjerg og Susa Kommuner er v i med i moder, hvor Ella er vores repraesentant. 

Lokalkomiteens hjemmeside er Stig redakter for. Han laegger ture, moder og andet ind. Desuden 
star han for indtastning af ture t i l Naturnet.dk. 



V i har i ar haft seks ture. Nattergaletur i maj, sejltur med Lil le Klaus pa Sora S 0 i maj, cykeltur i 
jun i , tur i Broby Vester Skov i august, tur i St. Begeskov i august og tur i Akademihaven i 
September. Desuden har v i samarbejdet med Stiftelsen om Skovens Dag 8. maj. Alle 
arrangementer var velbesogte. Har medlemmer gode ideer t i l ture, modtager v i dem med glaede. 

Ture i 2006. V i har nu datoer pa fMgende: to debat-/foredragsaftener. Et om brug af regnvand t i l 
toiletskyl og vaskemaskine 26. januar og et om, hvordan og hvor man kan komme tast pa dyrene i 
skoven 8. marts. En cykeltur 9. maj i Alsted skov og en anden cykeltur 12. September Sora S 0 
rundt. Nattergaleturen bliver i f . maj. V i arbejder med en tur i St. Begeskov i april, en tur i 
grusgraven ved Suserup er i planlaegningsfasen, det samme er et besog pa Kunstmuseet, hvor vi 
skal se pa billeder af Sora's natur. Skovens dag bliver 7. maj bliver kun t i l noget, hvis medlemmer 
vi l hjaelpe t i l med at planlaegge og gennemfore den. Det samme gaelder en affaldsindsamlingstur. 
V i har i samarbejdet med Fuglebjerg lokalkomite og Claus Neergaard fra Gunderslevholm Gods 
afholdt en tur, hvor v i var ude at se pa nyretablerede vade enge og uforstyrrede vandleb og 
historiske hulveje i skovene ved godset. Her f ik v i havcrnene, som har slaet sig ned i ved Tystrup-
Bavelse S0, at se. 
V i har ikke mange midler t i l at aflenne med, sa der kan begraensningen i ture komme. 

Som noget nyt har v i i September deltaget i Kongskilde Marked. V i havde en stor bod lige pa det 
rigtige sted. DN-bussen, kaldet DN-ambulancen, stod der sendag. Der var mange besogende pa 
standen, opgaver blev lest, de udstoppede dyr blev studeret, og interessen var i det hele taget stor. 
Kedeligt, at v i havde mattet bruge unodig megen t id pa at fa det hele pa plads. Manglende 
tilbagemelding fra D N og for sent sendte forsendelser gav os eller i hvert fald mig et stort skar i 
glaeden over arrangementet. Her var en brist i samarbejdet med D N . V i har gjort opmasrksom pa 
det t i l direktoren. Hun har svaret, at hun v i l bruge vores brev t i l intern evaluering. 

Amtets pjece med ture udkommer kun to gange om aret. V i ma habe, at den ikke spares helt vask i 
2006. Hvordan kommer pjecen t i l at fortsastte, nar v i sarnies i en region? Maske var det en opgave 
for turistkontorerne i samarbejde med den kommende region. 

T i l sidst v i l jeg takke alle turledere, samarbejdspartnere, frivillige hjaelpere, Lokalkomiteens 
medlemmer og alle ad-hoc-medlemmer for deres arbejdsindsats i 2005. 
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