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Sorø, den 18. august 2015

Erhvervs- og Vækstministeriet
att. Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen
Slotsholmsgade 10
1218 København K.

Kære Minister
Vedr. Sorø Kommune og forslag til lokalplan 45
Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Sorø fremsender hermed en kommentar i
forlængelse af dit besøg i Sorø Kommune i starten af august og Borgmesterens brev af 30. juni
2015.
Det bekymrer os, at besøget og Sorø Kommunes brev er med til at give et forkert billede af
såvel Sorø Kommune som borgernes synspunkter og ønsker til fremtiden.
DN Sorø er en lokalafdeling af Danmarks Naturfredningsforening og har i kommunen 800
medlemmer.
Vi er uenig i Sorø Kommunes brev og føler os på ingen måde, krænket over en restriktiv
praksis på natur og miljøområdet. På den baggrund bakker vi op om Vejdirektoratet, der har
nedlagt veto mod forslaget til lokalplan 45. Forslaget vil i strid med naturbeskyttelsesloven
tillade skiltning i det åbne land. Skiltningen bliver mulig, idet den gældende lokalplans krav til
afskærmende læhegn fjernes.
DN Sorø sendte, da forslaget til lokal 45 var i høring, en kommentar til Sorø Kommune.
Det var her vores synspunkt, at de afskærmende læhegn er vigtige. For det første fordi læhegn
er levested for en variation af dyr og planter og kan indgå som spredningskorridor. For det
andet fordi de giver en grøn oplevelse og skaber visuel sammenhæng med de omkringliggende
naturområder. Og for det tredje fordi mange tilflyttere netop vælger Sorø Kommune på grund
af den grønne profil og de meget naturskønne omgivelser.
Ud fra et natursynspunkt er der grund til bekymring for en række af de beslutninger, som Sorø
Kommune har truffet inden for det seneste års tid. Allerede i dag vil man på en tur i
lokalplanområdet opleve flere opsatte flagstænger, ligesom der er en del beplantning, som ikke
er realiseret trods den gældende lokalplans ordlyd. Det ry, der ligger til grund for tilflytternes
beslutning, kan kommunen sætte over styr på meget kort tid, hvis man ændrer kursen og i
højere grad lader sig påvirke af kortsigtede erhvervsinteresser.
Der er ingen undersøgelser, som viser, at det rent faktisk har en effekt i virksomhedernes
markedsføring, at de er synlige fra motorvejen. Man smutter ikke lige ind og køber et industri-

ventilationsanlæg på grund af 5 sekunders eksponering på motorvejen.
Og af trafiksikkerhedsmæssige årsager foretrækker vi vel alle, at bilisterne holder øjnene på
vejen i stedet for at kigge på reklamer, flag eller industribygninger.
DN Sorø håber vores synspunkter kommer til at indgå i dine overvejelser, og helst så
Vejdirektoratets veto bliver fastholdt. Vi ser frem til, at Sorø Kommune af denne vej får hjælp
til at fastholde sin grønne profil.

Med venlig hilsen
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