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Skal naturen stadig være et aktiv i
Sorø Kommune?
På valgmødet onsdag den 25. oktober 2017 kl.
19.00 – 21.45 i Kultur- og Fritidscentret,
Frederiksvej 27vil DN Sorø gerne høre,
hvordan de lokale kandidater vil prioritere
naturen, miljøet og klimaet. Vi vil lade dem
fortælle om deres visioner for at skabe mere
natur, og smukkere natur i Sorø Kommune. Vi
vil høre om naturen stadig skal være et aktiv i
Sorø Kommune.
Vi har på forhånd sendt kandidaterne en række
spørgsmål, som vi gerne ser de kommer ind på
i deres fremlæggelse, ligesom tilhørerne får rig
lejlighed til også at stille spørgsmål.

3. Skal Sorø Kommune bevare levende
hegn omkring lokalplanområderne ?
Sorø Kommune godkender, at afskærmende
beplantning fjernes, som det senest er sket
ved erhvervsområdet på Elmebjergvej. De
levende hegn er levested for en variation af
dyr og planter og kan indgå som
spredningskorridor og grøn økologisk kile.
Ligesom de understøtter en grøn oplevelse af
Sorø kommune.

DN Sorøs spørgsmål lyder:
1. Hvad vil dit parti gøre konkret for
naturen i Sorø kommune ?
Sorø Kommune er beriget med en enestående
natur, og i flere undersøgelser peges der på, at
den lette adgang til smuk natur, og gode
naturoplevelser er en afgørende faktor for at
Sorø kommune opleves som et godt sted at bo.
Sådan lyder det i Sorø Kommunes Visions og
Planstrategi.
Men en rig og varieret natur kommer ikke af
sig selv, og kan hurtigt forgå. Der er behov for
konkrete, varige og målbare indsatser for at
passe på den, hvis vi for alvor skal bremse
tilbagegangen i den biologisk mangfoldighed.

Skov-gøgelilje fra Sorø Sønderskov

2. Skal selvtægt forsat kunne betale sig
på natur og miljøområdet i Sorø
Kommune?
Der er en tendens til, at Sorø Kommune blot
meddeler lovliggørende dispensation, hvis en

Vil du vide mere ?

erhvervsvirksomhed på naturområdet ikke
respekterer en gældende lokalplan eller ikke
overholder et vilkår, der er stillet i forbindelse
med en tilladelse. Senest ved erhvervsarealet
på Elmebjergvej og ved Sorø Camping.

Elmebjergvej efter fjernelsen af læhegnet

Kontakt os på soroe@dn.dk
eller kontakt:
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
Babystue for kommende tørvemos i Sandlyng Mose.

5. Skal Sorø Kommune sikre offentlighedens adgang til naturområderne ved
Verup- og Sandlyng Mose ?
Lodsejeren i det pågældende område har
modtaget betydelige offentlige midler fra hhv.
Sorø Kommune og EU til genopretning af
højmosen, uden at det indtil videre har sikret
offentligheden mere adgang til området.
6. Vil Sorø Kommune yde økonomisk
støtte til Kongskilde Naturcenter ?
Hvis Kongskilde Naturcenter skal være et
levende og udviklingsorienteret sted kan
Naturstyrelsen have behov for økonomisk
bidrag fra Sorø Kommune. Naturcentret kan
blive en dynamo for naturformidlingen i den
sydlige ende af Sorø Kommune

4. Hvad vil du gøre for at genoprette
Alstedstien ?
Ejeren af Alstedgården har for 9 år siden
ulovligt nedlagt en markvej, der gav offentligheden adgang til gennem en rundtur at
opleve Susådalen på relativt tæt hold. Dette
påklagede DN Sorø og det daværende Naturog Miljøklagenævn ophævede Sorø Kommunes tilladelse til at nedlægge markvejen.

Formand og næstformand samler affald
året og dels at dokumentere, at det er sker. Sorø
Kommune har imidlertid valgt at suspendere sin
klimahandlingsplan for 2011-2020 og ikke at lev
leve op til klimakommuneaftalen.
8. Vil Sorø Kommune understøtte udvikling
af børns naturforståelse ?
Sunde børn har også brug for vitamin N (natur).
Børn har brug for viden om, fortrolighed med og
engagement i naturen. Børn, der kommer ud i
naturen, bliver klogere og sundere. Og vokser
op som brugere og beskyttere af naturen. De får
en forståelse af, at vi er en del af noget større
og gensidigt afhængige heraf.

Kongskilde Naturcenter indvies 30. april 2017
7. Skal Sorø Kommune igen være en
klimakommune ?
Sorø Kommune har tidligere været en
klimakommune, som forpligtede sig til dels at
reducere CO2-udledningen med min. 2 % om

DN Sorø ser frem til sammen med
kandidaterne at mødes med
naturinteresserede vælgere til en
spændende valgaften i naturens tegn.

