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Vil du vide mere ?

VI SKAL BESKYTTE DE TRUEDE
ARTER

Kontakt os på soroe@dn.dk
eller kontakt:

Sorø kommune har en række dyr og planter,
som er ganske særlige for kommunen,
herunder de såkaldt ”rødliste” arter, der er
særlig truede. Men også for de arter, der er i
tilbagegang, skal der skabes forhold, som
bidrager til bedre levevilkår for disse.

BEHOV FOR MÅL OG RETNING I
NATURPOLITIKKEN
En god og rig natur kommer ikke af sig selv,
og kan hurtigt forgå. DN Sorø finder, at en
naturpolitik i Sorø Kommune grundlæggende skal bygge på og videreføre de gode
målsætninger, som er opstillet i kommunens
Naturkvalitetsplan 2015, som f.eks.:
•

at sikre, at kommunens fortsatte
udvikling sker under hensyntagen til
en beskyttelse af det naturlige dyreog plante liv
•
at fremme det naturlige dyre- og
plantelivs udviklingsmuligheder
•
at øge befolkningens forståelse for
naturen, med henblik på at benytte
de rekreative muligheder, samtidig
med at naturens bæreevne
respekteres
Det er vigtigt med en politik, hvor naturen
gives høj prioritet, når fremtiden er i spil.
Det vil indebære, at naturen tages med i
alle politiske beslutninger om udviklingen i
kommunen.

En særlig indsats må iværksættes for den
lokale ansvarsart hasselmusen. Her det er
vigtigt, at der sammen med ejerne af
skovene og den lokale afdeling af DN, skabes
korridorer, hvori Hasselmusen kan spredes.
Der bør derfor arbejdes for, at området vest
for Parnasvej fastholdes som skov, og at der
her udvikles de nødvendige korridorer.
Det afgørende er, at der bevares og
videreudvikles en høj grad af biodiversitet i
vores natur.
Der bør foretages en uddybende registrering
af tilstedeværelsen af truede dyr og planter,
således at kommunen i sin sagsbehandling
kan tage højde herfor i sine godkendelser af
arealanvendelsen. Ligeledes er det vigtigt, at
dette indgår i den kommunale planlægning og
fremtidig revision af Naturkvalitetsplanen.

formanden Niels Hilker på
niels.hilkers@gmail.com eller
næstformanden Rolf Lehrmann på
rolf.lehrmann@gmail.com
eller besøg vores hjemmeside:
www.dn.dk/soroe

KLIMAKOMMUNER FREMTIDSSIKRER
Danmarks Naturfredningsforenings sekretariat
har et samarbejder med størstedelen af de
danske kommuner om Klimakommuneaftaler,
hvor kommunerne forpligter sig til dels at
reducere deres CO2-udledning med min. 2 %
om året og dels at dokumentere, at det er
sker.
Blot ikke med Sorø Kommune, som har valgt
at suspendere sin klimahandlingsplan for 20112020 og ikke at leve op til aftalen med DN.
De alvorlige langsigtede effekter ved den
øgede menneskeskabte klimapåvirkning
kræver imidlertid handling og en koordineret
indsats for klimaet og dermed for kommende
generationers levevilkår. Sorø Kommunes
klimahandlingsplan må derfor igen aktiveres og
forbedres, således at


Der laves en ny klimahandlingsplan
for kommunen, der er baseret på en
ny kortlægning af CO2-udledning i
kommunen som geografi. Den
seneste opgørelse er fra 2009 og
meget kan være ændret siden.
Opgørelsen er nødvendig for en
fokuseret og kosteffektiv indsats.

 Kommunen hertil laver en årlig

Hasselmus i en af de mange opsatte redekasser

opgørelse for sit CO2-udslip fra egen
virksomhed, og genindtræder som
DN-Klimakommune, gerne endda som
Klima+ kommune.

Formand og næstformand samler affald

FOKUS PÅ 15 – 11
FN har vedtaget 17 globale mål for bæredygtig
udvikling frem mod 2030. DN Sorø foreslår, at
Sorø Kommune gør brug af disse mål i sin næste
visions- og planstrategi. F. eks. med særlig fokus
på mål 15 (bevare økosystemer og forhindre tab
af biodiversitet) og mål 11 (bæredygtige
byggerier).
Heri skal indgå øget læring i skolerne om
bæredygtighedsmålene, men også at de vil
udgøre en ramme for den kommende Lokale
Agenda Handlingsplan. Vi foreslår endvidere, at
der laves en ”bæredygtighedsvurdering” eller
”15-11 vurdering” ved alle større beslutninger i
kommunen. Alle nye boligområder skal derfor
have et formål om bæredygtighed i den
tilhørende lokalplan.
Skal det imidlertid blive til mere end ord, så vil
der også skulle afsættes de nødvendig
personaleressourcer. DN Sorø foreslå, at Sorø
Kommune ansætter en bæredygtighedskoordinator for hele kommunen.

