
Danmarks Naturfredningsforenings Sorøafdeling 
Afdelingsbestyrelsens årsberetning ved årsmødet 24. oktober 2012 
I 2010 blev Sorø Kommune klimakommune, hvor de skrev under på klimaaftalen med DN og på 
Klimapagten.  
Arbejdsgruppen var 2011 til et par møder med klimamedarbejderne i teknik og miljø, hvor 
fællesarrangementer blev besluttet. Ruds Vedby har herefter taget handsken op og er lidt i gang med 
klimatiltag.  
I år har arbejdsgruppen holdt møde i marts med SK om at samarbejde om et arrangement Earth 
Hour – Lørdag d. 31/3 2012 kl. 20.30-21.30, hvor bl.a.megen gadebelysning skulle slukkes. Vi 
deltog desuden med to ture: Na(t)tur: Er der ugler i mosen? og Se på stjernehimmelen 31. marts kl. 
21.00, der viste, hvad man kan opleve uden det elektriske lys. Desuden  har vi afholdt et 
arrangement 8. oktober, hvor de politiske partier havde mulighed for at redegøre for deres 
indstilling til forskellige klimaspørgsmål. 
DN inviterede i foråret borgmestrene til en Klimakonference, hvor borgmester Ivan Hansen 
desværre var forhindret i at deltage. 
 
Sorø Kommunes Vand- og natur 2000 handleplaner var i høring til 31. august. DN sendte et 
høringssvar omkring Vandplanerne og  for Natura 2000 for den Nordlige del af Sorø Sønderskov.  
Omkring Åmosen har vi i samarbejde med Holbæk og Kalundborg kommuner valgt at lade 
Sekretariatet skive høringssvar med fælles bemærkninger   
Vi finder, at kommunens Vandhandleplan er i strid med statens intentioner om en handleplan, da 
kommunen ikke i detaljer fastlægger de handlinger, der skal sikre konkrete indsatser, for naturen.  
DN mener, at kommunen har fremlagt en meget lidt ambitiøs handleplan for naturen i kommunen 
både hvad angår forarbejdet til vandhandleplanen og i forhold til at prioritere egne midler til 
konkrete indsatser for naturen i 1. planperiode.  
DN mener, at kommunen især skal prioritere de indsatser i vandhandleplanen, der får en maksimal, 
fremadrettet synergieffekt og må her især pege på spildevandsområdet. 
Om Natur 2000 handleplan har vi bemærket, at under afsnittet forventede metoder og 
forvaltningstiltag er handlingerne meget lidt konkrete og DN er i tvivl om det opfylder lovens krav.  
 DN er enig i indsatsen i 1. Planperiode, der altovervejende drejer sig om beskyttelse af 
skovarealerne og en sikring af skovnaturtypebevarende drift og pleje. Og ikke mindst en særlig 
indsats for at sikre eremittens overlevelse i området.  
DN finder Skovnaturtyper.  
Der er ingen igangværende indsatser for at sikre de værdifulde naturtyper i skoven og den 
supplerende indsats henviser til bilag 5 hvor der fremgå nogle generelle tiltag der kan gennemføres i 
et hvert skovområde. Men hvad er den supplerende indsats i Sønderskoven ?  
F.eks. at Sorø Kommune i fremtidig planlægning tager hensyn til kvælstofbelastningen af 
yderområderne til skovbrynene.   
 
Masterplan for Sorø  By Økonomisk bæredygtighed er et centralt begreb i Sorø Byråds vision for kommunens udvikling. I 
Udviklings- og Planstrategi 2011 er ønskerne om økonomisk bæredygtighed i udviklingen desuden 
udfoldet som en væsentlig forudsætning for at skabe gode rammebetingelser for vækst og 
udvikling, derfor blev en Masterplan bestil. Den var i høring 9. februar til den 8. marts 2012. 



Masterplanen gjorde i sin indledning klart, at den ikke var underlagt kommuneplanen med de 
retsgarantier, der følger heraf. .   
Sags- og plangruppen arbejdede længe med planen og kom kommentarer til planen, der bl.a. 
indeholdt bemærkninger om, at vi  meget anbefale, at Sorø kommune holder fast i principperne fra 
kommuneplanen – og ikke vedtager at følge en masterplan, som ensidigt fokuserer på ”økonomisk 
bæredygtig udvikling .  
I Masterplanen nævnes bl.a. en ny Flomvej, som en ideel mulighed for en omfartsvej, 
Dyreskuepladsen som et ideelt byggeområde for boliger m.m., byggeri langsTuel Sø og sådan kan 
vi blive ved. Interessant læsning, hvor naturbeskyttelsesloven helt tilsidesættes. 
DN var og er stadig bekymret for, at Masterplanen, der efterfølgende blev vedtaget af byrådet, efter 
et nyt byråd træder til i 2013 ses som en vedtagelse, der kan følges i fremover og ikke et idékatalog. 
 
 Efterfølgende  blev der indkaldt til et møde med SK, hvor meningerne blev sat på plads. Senere 
skal der udarbejdes en lignende plan for Dianalund og Stenlille, som vi ser frem til som spændende 
læsning.  
 
Råstofplan for Region Sjælland Blev sendt i høring i januar . Sorø ligger i et stort råstofområde og planen havde utallige små og 
store områder, hvor den mente, der kunne/skulle graves. DN´s høringssvar var, at der skulle udtages 
mange af de foreslåede områder, at åbne og tidligere åbne grave skulle graves færdig før nye 
områder åbnedes, at der i høj grad skulle tages hensyn til  naturværdier som de grønne bælte i Sorø 
kommune  der går videre til Slagelse og Holbæk kommuner. Disse er den mulighed, som der er for 
spredningskorridorer for flora og fauna. 
 
Jordbrugskommissionen Består af 1 jurist, som er formand. Vedkommende er udpeget af ministeren, 2 fra 
landbrugsorganisationerne, 1 fra DN og en fra Friluftsrådet. Arbejdet bærer først og fremmest præg 
af, at Jordbrugskommissionen sandsynligvis bliver nedlagt i løbet af et halvt år. Det er en følge af 
den nye landbrugslov, som har reduceret kommissionens betydning betragteligt, og det har også 
betydet, at sekretariatsbetjeningen er blevet væsentligt forringet. Så det er ikke så spændende mere. 
Som en delvis afløsning for kommissionen bliver der nok nedsat to jordfordelingskommissioner, 
som skal tage sig af disse sager. Det er ikke lykkedes for hverken DN eller Friluftsrådet at få en 
plads i de nye jordfordelingskommissioner. De pladser bliver besat af landbrugsorganisationerne og 
kommunerne. Den sammensætning kan man undre sig meget over, når det som hovedregel vil blive 
i forbindelse med nye vådområder og genslyngninger af åer og andre naturprojekter, at der skal 
foretages jordfordeling. Arealer som vel må have stor interesse for DN. 
Kontakten til DN centralt har meget skuffende været ikke eksisterende, på trods af at jeg flere gange 
har kontaktet DN i København. 
 
Sager Der har igen i år været mange sager, tilladelser til søer, lokalplaner, bygning af garager osv. 
Desuden har 
der været flere sager, hvor der er søgt ”tilgivelse” for noget, man allerede har opført. Det finder vi 
meget 
beklageligt og vil forsøge at påvirke kommunen til at gøre noget ved det. 
En sag, som DN har brugt megen tid på, er tilladelser, tilgivelser og Kommuneplantillæg til Sorø 
Campingplads på Udbyhøjvej. Her har vi henvendt os flere gange til Kommunen, når ejer4en har 
efter vores mening overtråd tilladelserne, har søgt om ændringer, som vi har været uenige i og i 



sidste tilfælde om Kommuneplantillægget, hvor Campingpladsen indgår. Her har byrådet endnu 
ikke haft sagen på byrådsmøde. 
 
Sporet i Løng. Efter 4 år med mange forhindringer blev sporet i Løng åbnet 27. juli. Det har været en opgave for 
DN´s arbejdgruppe, Thomas Jull Olsen, Stiftelsen Sorø Akademi og Sorø Kommune, at få alt på 
plads. Dejligt at over 120 borgere i alle aldre i højt solskin var mødt op for deltage i åbningen. Vi 
regner med at mange vi benytte sporet i fremtiden. 
Sorø Kommune har ud over dette spor 10 andre, som alle kan ses på vores hjemmeside dn.dk/soroe 
eller folderen kan hentes i en af de mange folderkasser ved sporenes start eller på turistkontoret. 
Desuden er der ved start af sporet nu sat en QR kode, som downloades og viser hele folderen 
Med de mange spor, som vi har i kommunen, skal de bruges mange timer med tilsyn, pasning af 
folderkasser, klipning osv., så hvis I har lyst til at hjælpe, så er der stort behov her 
Sporet er åbenbart interessant. Såvel LAG midler, som Politikken har henvendt sig om oplysninger 
og samarbejde. 30 september arrangerede Grønt Forum i Sorø Kommune, hvor DN sidder, i 
samarbejde med LAG en tur guidet af Thomas Juul Olsen, hvor hovedformålet var at fortælle om 
alle de ubrugte midler, som LAG havde rådighed over og som skulle bruges inden 1. november i år. 
Politikken ville mødes med DN og lave en artikel om gode ture i efterårsferien. Her havde de 
udvalgt Sporet til deres artikel.  
 
Arbejdsgrupper Vi har fået en ny arbejdsgruppe, Mennesket i Naturen . Desuden har vi omredigeret sagsgruppen, så 
den nu hedder Sags- og Plangruppen. Alle grupper med deres kommissorium og kontaktpersoner 
kan ses på hjemmesiden dn.dk/soroe.  
De fleste arbejdsgrupper har en del arbejde, men enkelte er det, som vi kalder sovende. Vi 
nedlægger dem ikke, da der i perioder stadig er brug for dem.  
I år har lelaug og naturpleje haft travlt. Sidste år fik vi en henvendelse om godt 20.000 orkideér på 
Rødengen. Her har de to grupper arbejdet på nedskæring af pil og andet uønsket opvækst, slåning af 
områder på engen og ansøgning om midler til hegning samt etablering af stiforbindelse m.m. Vi har 
endnu ikke fået svar på vores ansøgning, men vi håber stadig på midler. 
 
Elseengen var sidste år forsømt og DN tog fat. I år kom der dyr på engen, så meget af engen bliver 
afgræsset. Det samme gælder for Bimosen og Grydebjergengen 
 
I Vase Skov har naturplejegruppen arbejdet med nedkæmpning af ørnebregner, som efterhånden er 
en ret udbedt art, der kan kvæle al anden vegetation.   
 
Stiftelsen  Sorø Akademi gav i juni DN en Still buskrydder, som har været demonstreret og 
afprøvet, så nu kan flere svinge buskrydder ved siden af leen. SK har tilbudt at hjælpe med andre 
redskaber. 
 
Hjemmesiden dn.dk/soroe Er blevet opdateret og omredigeret, så den indeholder kalender, kommende - og afholdte 
arrangementer, arbejdsgrupper osv. Men gå selv ind på den og bliv inspireret. 
 
IT-system DN fik først i september et nyt  IT system, som skulle være lettere at gå til og mere brugbart. Alle 
aktive får så en meddelelse om, hvordan deres adgang til nettet etableres. Jeg håber at I alle vil gøre 



brug af dette. Systemet får bl.a. en oversigt over de sager, som kommer fra det offentlige. Systemet 
har mange funktoner. Der er heldigvis en overskuelig vejledning med, så man kan  få hjælp og svar 
hurtigt.  Måske får vi brug for en aften, hvor vi i fællesskab kan sætte os ind i systemet 
 
Aktive  Sorø har i år fået 8 nye aktive, der arbejder i forskellige arbejdsgrupper. Vi er nu 62 aktive, men vi 
kan godt bruge flere. Som aktiv har man adgang til flere forskellige slags kurser, som man selv skal 
tilmelde sig. Benyt jer af disse tilbud og se i Naturens Universitet. 
Flere aktive har i år været på kurser, hvor de på det efterfølgende bestyrelsesmøde har fortalt om 
kurset og de erfaringer og idéer, de har fået der. 
 
Affaldsindsamlingen i april  Havde god tilslutning. Vi samlede ca. 3 tons affald. Her samarbejdede vi med kommunen om 
afhentning fra bestemte depoter samt med de mange lokalråd i kommunen. Dejligt med så mange 
hænder til at rydde op efter de ”grise”, der stadig bruger naturen som skraldespand. 
Affaldsindsamlingen 2013 bliver 21. april. 
 
Kongskilde Marked Var igen i år en succes med mange besøgende gæster. DN ambulancen og de udstoppede dyr tiltrak 
børn og voksne. Desuden havde vi selv en opgave til gæsterne, hvor de kunne gætte træarter samt 
en skammekasse med dårlige og gode husholdningsartikler. Begge steder var velbesøgte. Mange 
aktive fra DN i Sorø gav en hånd med på standen 
 
Grønt Forum´s  
tilskud  er i 2012 på grund af besparelser stadig beskåret til 50.000 kr. Der er ikke meget at gøre 
godt med. Nogle af midlerne bliver brugt til at arrangere 2 ture på fuglenes dag og 2 på Naturens 
dag og til to arrangementer om Landskabet før og efter grusgravning og Kan land- og skovbrug gå 
hånd i hanke med naturbeskyttelsen?  
 
Støtteforeningen Naturpark Åmosen og Styringsgruppen for Åmosen 
Har DN i Sorø en bestyrelsespost. Støtteforeningen har arrangeret et par ture, bl.a. en kanotur for 
medlemmerne. 
 
Repræsentantskabsmødet På mødet i marts var der valg til Præsidentposten. 3 personer stillede op til kampvalg. Ella Maria 
Bisschop-Larsen vandt valget og kan fortsætte en periode til. Desværre meddelte vicepræsidenten 
sin afgang, så nu er foreningen uden vicepræsident i et år. Reglerne sige at man ikke uden for 
perioden kan vælge en ny. 
Senere har direktøren sagt op. Forretningsudvalget har valgt, at lade de 4 vicedirektører tage over 
som et forsøg i et år. Indtil nu har vores afdeling ikke mærket noget til det. 
 
Landsdelstræf 17. november holdes Landsdelstræf, hvor alle aktive kan deltage. Det er en erstatning for det ene 
repræsentantskabsmøde, og er egentlig en måde, hvor flere end to fra afdelingen kan deltage. Det 
betyder, at flere fra de forskellige afdelinger kan mødes med hinanden og med Sekretariatets ansatte 
 
Julefrokost og arbejdsmøde 



8. februar holdt vi en kombination af spisning og arbejdsmøde med overskriften: Naturpleje i 
praksis, hvor Nick Leayssac  var oplægsholder. Et emne, der blev debatteret  meget på mødet var, 
hvad gør man ved private medbragte redskaber, der går i stykker. Reglen er, at de ikke erstattes, at 
man i stedet låner fra DN. DN har en personforsikring ved arbejde i naturen, men ingen forsikring 
for redskaber. 
 
Ørnebregner. I 2012 vil fortsætte med forsøg med bekæmpelse af ørnebregner. Dels ved nedtrampning, ved 
slåning og ved at smøre med et hvisløgsprodukt. Resultatet vender vi tilbage med i 2013. 
 
Arrangementer  og møder 2012 
Vi har i år haft en del arrangementer. Som eksempel kan nævnes: Plejedag Maglebjerg, Lelaug 
møde, Julefrokost og arrangement 2012, Nedskæring af pil, Na(t)tur: Er der ugler i mosen?, Se på 
stjernehimmelen, Indvielse af spor Løng, Affaldsindsamling, Banke stål, Fugletur i Bromme 
Plantage, Gøgeurtetur Rødeng, Nattergaletur, Fuglestemmetur ved Tystrup sø, Skoven uden ask, 
Høslet vaseskov, De vilde blomster dag, Første høslet Rødengen, Andet høslet Rødengen, Tur i 
Horsebøg skov, Høslet Vaseskov, Naturens dag, Svampetur, Tur i Løng og nu Årsmødet. Men vi 
kan altid bruge ideér til nye arrangementer, så kom meget gerne med forslag.  
Desuden har vi holdt 11 bestyrelsesmøder. Jeg har deltaget i 4 organisationsmøder,4 møder i Grønt 
Forum og der har været holdt et utal af udvalgsmøder  i forskelligt regi..  
Til sidst vil jeg takke alle turledere, samarbejdspartnere, frivillige hjælpere, 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer, suppleanter og alle ad hoc-medlemmer for deres arbejdsindsats i 
2012. Vi opfordrer jer til at blive ved med det til gavn for naturen. 
Afdelingsbestyrelse 340 Sorø 
Eva Nielsen 
Formand 
Parnasvej 36 
4180 Sorø 
Tlf. 57 83 36 58     
Oktober 2012 
 
 


