
Referat af møde mellem Janus Høhne, Sorø Kommune og repræsentanter for DN Sorøs Natur og Frednings-
gruppe, torsdag d. 14. december 2017 på Sorø Rådhus kl. 11:00-12:00 
 
Deltagere:  
SK: Janus Høhne 
DN Sorø: Nils Kruse, Rolf Lehrmann 
 
Referat udarbejdet af Janus Høhne med kommentarer fra Rolf Lehrmann 
 

1. Fredede alléer 
a. Skælskørvej 

i. SKs plejeplan omfatter forberedende beskæring og manuel fjernelse af spirende vandris, 
vanding, udskiftning af træer, som har det dårligt (tjekkes sommeren 2018) samt professionel 
pleje de næste 4 år. Vibeke Beltoft har aftalt møde med Janus om plejeplaner i næste uge. 
Janus fik udleveret det seneste oplæg til en generel plejeplan. Der opsættes ikke afskærm-
ning mod saltbelastningen. 

ii. Opsætning af informationstavle. Som udgangspunkt er torsdag d. 18. januar kl. 15 ved Jens 
Nygaard aftalt. Placering af skilt ved borde- /bænkesættet ved Sorø Sø. 

b. Reitzensteins Allé 
i. Janus Høhne lovede at sende den udarbejdede tilsynsrapport til DN. 
ii. Alléen er fokusområde indtil den lever op til fredningsbestemmelserne. DN er ikke indskrevet 

som påtaleberettigede i fredningskendelsen. 
iii. Der er 3 muligheder for fornyelse: komplet, rækkevis eller løbende. Umiddelbart synes DN 

Sorø bedst om en løbende udskiftning, men dette vendes i arbejdsgruppen. 
iv. Umiddelbart mangler der 16 træer og der er 2 træer der bør udskiftes. 
v. I forbindelse med ændringen af benyttelsen af Alléhuset med en ny adgangsvej er 4 træer i 

fare for at skulle udskiftes. 
vi. DN Sorø går i gang med at udarbejde informationstavle til alléen. 
vii. Udskiftning af træer koster ca. kr. 3.000.- pr. træ, og der ofres allerede nu et betydeligt beløb 

årligt på vedligeholdelse af alléen. Udskiftningen vil ske som en del af driften og forventes 
gennemført en gang i 2019. 

c. Fægangen 
i. Bebyggelse og parkering i og ved Fægangen. 

DN Sorø deltog d. 18. april 2013 kl. i en besigtigelse af BMX banen på Fægangen 5, 4180 
Sorø. Fredningsnævnet tilkendegav i den forbindelse, at man var indstillet på at meddele en 
dispensation fra fredningen i 5 år (dvs. til april 2018), se vedlagte protokol. 
DN Sorø har efterfølgende i forbindelse med diverse udvidelser af aktiviteterne omkring Fæ-
gangen været i kontakt med Else-Marie Hedegaard Jensen fra Teknik, Miljø og Drift, Plan, 
Byg og Trafik i Sorø Kommune i forbindelse med udarbejdelse af en lovet helhedsløsning for 
området, som DN Sorø dog endnu ikke er blevet præsenteret for.  
Det er DN Sorøs bekymring, at det forøgede aktivitetsniveau i området vil betyde, at der i 
endnu større omfang end i dag vil blive parkeret ovenpå rødderne af Fægangens træer, træer 
som er skrøbelige og fredet tilligemed et godt stykke på begge sider af alléen.  
Det skal nævnes, at det allerede i dag er forbudt at parkere i alléen, men at dette ikke er tyde-
liggjort på nogen måde. 
DN Sorø forventer, at der ydes en indsats fra Sorø Kommunes side for at sikre, at det er par-
keringspladserne ved Sorø Hallen, som benyttes til (bil)parkering såvel ved dagligdags brug 
af aktivitetsområdet som ved stævner, hvor belastningen af alléen er meget betydelig.  
DN Sorø vil fremsende en officiel henvendelse til Sorø Kommune om dette.  

d. Krebshusalléen 
i. Sorø Kommune har sørget for at der er trykt nye foldere, som løbende bliver lagt i folderkas-

serne. 
ii. DN Sorø kan konstatere, at QR-koden på den opsatte informationstavle benyttes flittigt. 
iii. Gærdet på nordsiden af vejen trænger gevaldigt til at blive friholdt. Janus vil tage kontakt til 

Nyttejob/driftafdelingen.  



iv. Græsslåning i rundingen ønskes forbedret.  
 

2. Plejeplaner generelt. 
DN Sorø spurgte ind til om der generelt findes plejeplaner for ’den lille natur’, i kommunen, dvs. kommunens 
grøftekanter, gadekær, fortidsminder og græsarealer. 
Janus Høhne viste nogle af plejeplanerne for de beboede områder, som umiddelbart virkede fornuftige. For 
fortidsminderne gælder det, at de normalt befinder sig på privatejet område. 
Kristian Gramstrup har i øvrigt udgivet en bog: ”Vej- og grøftekanter i Næstved Kommune”, der er formentlig 
noget at hente om hvad man kan gøre for at pleje grøftekanterne.  
 
Sorø d. 14. december 2017 


