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Indledning 
Denne skriftlige beretning for DN Sorø er bestyrelsens gennemgang af de fleste af vores aktiviteter i det forløbne 
år. Den er blevet til i et samarbejde med vores arbejdsgrupper og repræsentanter i fora, som hver for sig beretter 
fra sit felt. 
DN Sorø har ca. 850 medlemmer, hvoraf vi har registreret ca. 40 som aktive medlemmer. Hvert år i december 
gennemgår vi listen af aktive. Nogen falder fra og nye kommer til. Sådan vil det nok altid være med frivilligt 
arbejde. DN Sorø er en levende og dynamisk forening. Der er, som altid, brug for flere aktive, og der er opgaver nok 
både til hænder og hoveder. 
De mange aktive medlemmer er baggrunden for, at vi er en velfungerende DN afdeling. Uden dem ville DN Sorø 
være langt mindre synlig. De aktive er organiseret i 10 arbejdsgrupper, som hver har en tovholder, der løbende 
melder tilbage til bestyrelsen og Podio, om hvad der foregår i gruppen. Podio er en digital samarbejds- og 
sagsstyringplatform for de aktive.  
Arbejdsgrupperne er pulsen i foreningen. Med arrangementer, ture og faglige udspil af høj kvalitet er de 
uvurderlige for os. Der skal derfor lyde en tak til alle, der hver på sin måde, yder en indsats for DN Sorø. 
Denne skriftlige beretning suppleres af en mundtlig beretning, som formanden aflægger på Årsmødet onsdag den 
7. november 2018. 
 

Bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen leder den lokale afdeling og træffer de beslutninger, som er med til at fremme foreningens formål på 
lokalt plan. Den har 12 medlemmer og holder møde en gang om måneden bortset fra juli. Suppleanter og øvrige 
aktive indbydes altid til at deltage i møderne, hvor der gennemsnitlig deltager 10 – 11 personer, det kan være 
bestyrelsesmedlemmer, suppleanter eller interesserede aktive medlemmer. 
Det flotte fremmøde betyder, at debatter og beslutninger bygger på indsigt og nuancer, og giver formanden et 
solidt mandat, når DN Sorøs synspunkter skal tegnes i offentligheden. 
DN Sorø får ofte henvendelse om sager vi bør se på. Bestyrelsen drøfter alle henvendelse og afgør om det er noget 
vi skal gå videre med. I bestyrelsens overvejelser indgår om problemstillingen påvirker DNs interesser dvs. natur, 
miljø og grøn omstilling, om den har en vis størrelse og har almen interesse. 
En gang om året indbyder bestyrelsen til et social arrangement for de aktive, der udover et kort fagligt oplæg byder 
på lidt at spise og mulighed for samvær, hvor det sociale og den uformelle dialog er i højsædet. 

 
Nogle af de mange deltagere i regionstræffet d. 15/9, hvor DN Sorø var vært for en tur på Sorø Sø samt møde og spisning på ParnasHuset 
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Bestyrelsens høringssvar 
Bestyrelsen har i løbet af året sendt flere høringssvar til relevante myndigheder. Oplægget er normalt kommet fra 
formandskabet på baggrund af input fra en eller flere arbejdsgrupper eller enkeltmedlemmer. 
 

Justering af Natura 2000 områderne 
Miljøstyrelsen udsendte med høringsfrist i januar 2018 et forslag til justering af Natura 2000-områdegrænser. I 
Sorø Kommune er der tre Natura 2000 områder, og DN Sorø fremsendte forslag om udvidelse af det ene, arealerne 
ved Tystrup Sø. 
Vi forslog en udvidelse, så arealer i et bælte vest for Parnasvej fra Tystrup Sø og til jernbanen i nord udpeges til 
Natura 2000 område. 
Begrundelsen for vores forslag er tilstedeværelsen af det truede pattedyr hasselmusen, som i Danmark har et af 
sine få kerneområder i området syd/vest for Sorø by. Hasselmusen er opført på EU’s liste over truede dyrearter, 
som må sikres mulighed for at fastholde og øge bestanden. Den er truet overalt i sit udbredelsesområde pga. 
fragmentering og forringelse af dens levesteder. 
Miljøstyrelsen meddeler i august måned, at det indsendte høringssvar imødekommes for en mindre del af den 
foreslåede udvidelse. Udvidelsen er tilfældigvis identisk med de arealer Staten i forvejen ejer.  

 
Erhvervsområdet ved Motorvejen 
Sorø Kommune har haft en ændring af lokalplan SK 58 for erhvervsområdet ved Motorvejen i høring. Sigtet med 
planen var en permanent lovliggørelse af erhvervsvirksomhedernes selvtægt med at fjerne den afskærmende 
beplantning, som var et krav i den tidligere lokalplan. 
Dette beklagede DN Sorø i et høringssvar. Den afskærmende beplantning er levested for en variation af dyr og 
planter og kan indgå som spredningskorridor og grøn økologisk kile, ligesom de levende hegn understøtter den 
grønne oplevelse af Sorø Kommune. Vi opfordrede til, at der fortsat skulle stilles krav om afskærmende 
beplantning. Det blev ikke imødekommet, så den ændrede lokalplan er nu vedtaget. 

Sorø Kommunes Vision 2022 
Sorø Kommune har haft sin Visions- og Planstrategi 2022 i høring, og DN Sorø bemærkede i sit høringssvar, at det 
er meget positivt, at byrådet har besluttet at lade FN’s verdensmål udgøre den overordnede ramme for det 
fremtidige politiske arbejde i Sorø Kommune. 
I høringssvaret lagde vi primært vægt på elementer af FN’s verdensmål, der ligger inden for DNs formål om at 
fremme naturen, tage vare på miljøet og sikre et ansvarligt forbrug og bæredygtig energiforsyning i relation til 
klimaet. Desuden har vi lagt vægt på, hvordan naturen kan bruges af borgerne til rekreative og sundhedsmæssige 
formål. 
Vores væsentligste forbehold var, at byrådet ikke har fundet to af verdensmålene relevante for Sorø Kommune. 
Det gælder: - Verdensmål 6, Rent vand og sanitet (Drikkevand) og Verdensmål 15, Livet på land (Natur og miljø) 
Det vides i skrivende stund ikke, hvordan byrådet har reageret på vores høringssvar.  
Vision 2022 vedtages endeligt af byrådet den 21. november 2018. 
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Formandskabet 
Formandsskabet håndterer alt omkring kommunikation med omverdenen, dvs. forholdet til pressen, hjemmesiden, 
sociale medier, Podio-arbejdet og arbejdet med et nyhedsbrev, samt forberedelse af afdelingens bestyrelsesmøder 
og årsmødet, herunder indsamling af status fra arbejdsgrupper og fora til årsberetningen. 
Formandskabet arbejder løbende med kommunikationen, bl.a. indenfor nedenstående kategorier: 
 
Podio: Formandskabet sørger for at alt det som DN Sorø arbejder med, det være sig myndighedsafgørelser, 
opfølgning på disse, dokumenter, intern og ekstern kommunikation, billeder, møder, mails og ture bliver gjort 
tilgængeligt for alle de aktive i DN Sorø via DN Sorøs arbejdsrum i IT-værktøjet Podio.  
 
DN Sorø har i øvrigt deltaget i bestyrelsesmøder i vores nabo afdelinger for at støtte op om disse afdelingers 
anvendelse af værktøjet. 
 
Nyhedsbrev: Formandskabet sørger for at der udsendes nyhedsbreve dækkende arbejdet i DN Sorø . Nyhedsbrevet 
udsendes til alle, som ønsker at modtage det, ca. en gang hver måned. I løbet af det indeværende år er der således 
udsendt 10 nyhedsbreve, alle af stor faglig kvalitet.  Statistikkerne viser, at nyhedsbrevene udsendes til omkring 
560 personer, som abonnerer på afdelingens nyhedsbrev og viser også, at mellem 35% og 50% af modtagerne 
åbner mailen, mens omkring 20% klikker videre til hjemmesiden, hvis der kan læses videre der. 
 
Pressekontakt: DN Sorø har flere gange været i direkte kontakt med pressen, og bliver generelt behandlet godt og 
kan få vores historier gengivet, ligesom pressen møder frem ved flere af vores arrangementer, i år bl.a. afsløringen 
af informationstavlen ved Banevej/Skælskørvej og Affaldsindsamlingen. 
Efter hvert bestyrelsesmøde orienteres de lokale medier om markante beslutninger, enten i form af 
pressemeddelelser eller i form af læserbreve. 
Alt i alt er der et meget positivt samarbejde med de lokale medier. DN Sorøs medie-kontakter kan ses på 
hjemmesiden.  
 
Hjemmeside: DN Sorø videreudbygger løbende sin hjemmeside (http://soroe.dn.dk/). Hjemmesiden indeholder pt. 
113 enkeltsider og besøges ugentligt ca. 200 gange. Det er primært søgning på vores spor som anvendes og disse 
sider er da også netop omlagt til at anvende kort via Friluftsguiden.dk for at give bedre mulighed for at præsentere 
sporene og de tilhørende foldere.  
 
Information: Formandskabet behandler alle indkomne mails til DN Sorø og sikrer, at der bliver reageret på alle, 
hvor der er behov. Siden december 2012 har DN Sorø modtaget over 2100 mails. 
Endvidere sammensætter formandskabet dagsordenen for bestyrelsesmøderne og udsender efter møderne et 
beslutningsreferat til alle aktive. 
 
Facebook: DN Sorø er på facebook som en NGO-gruppe under navnet: DN Sorø. Vi har medio september 2018 i alt 
248 følgere. Vi har fået rigtig meget response, når vi har boostet arrangementer og holdninger til facebookbrugere, 
som har vist interesse for natur, klima og bæredygtighed. 
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Arbejdsgrupper 
Affald og Genbrug 

Det blev en meget succesfuld affaldsindsamling søndag d. 22. april 2018, med en del flere indsamlere, men lidt 
mindre affald end tidligere år. Det er positivt, at vi oplever mindre affald flyde i naturen, ligesom det er positivt, at 
der i år var flere børnefamilier, som deltog i indsamlingen. 

 
Affaldsindsamling 2018 – politikere, DN Sorø aktive og lokalredaktør samlet efter dagens succesfulde indsamling 

Natur- og fredningsgruppen 
Natur- og fredningsgruppen har i perioden fokuseret mest på den ”lille” natur. Dette er i erkendelse af, at der i 
Sorø kommune findes få fredede områder. Det drejer sig om følgende: Kulebjerg Overdrev, Bromme Maglesø og 
Bromme Lillesø, Store Åmose, Flommen, Tystrup-Bavelse søerne (den største del er beliggende i Næstved komme), 
Suserup Skov - Tamosen og Suseå, Egholt Hovedgård og Sorø Sydvest. Generelt har disse områder en natur i god 
tilstand. Der er udarbejdet en oversigt over fredningerne, ligesom information kan findes på www.fredninger.dk.  

Alléerne 
De fire fredede alleer i Sorø har der været stadig fokus på. I januar 2018 blev skiltet om Skælskørvejs-Banevejs 
historie, som DN havde udarbejdet tekst til, sat op. I Alléen viser den seneste besigtigelse, at der mangler 16 træer 
og flere er truet; her følger vi udviklingen er i god dialog med Sorø Kommune herom. Gruppen vil udarbejde en 
tekst om Alléens historie. Smertensbarnet er Fægangen; her er der endnu ikke fundet en løsning, og træerne er 
derfor fortsat truet af traktose p.g.a. parkering. Det ønsker DN Sorø stoppet. 

Branddamme og gadekær 
Igen i år har gruppen gennemført en besigtigelse af gadekær og branddamme til vurdering af deres tilstand. Dertil 
kommer, at gruppen er blevet opmærksom på at Sorø Spildevand A/S har ansvar for 46 vandbassiner rundt om i 
kommunen. Det er mindre vandhuller, der bl.a. skal tage imod overløb. Flere af disse vandhuller har en fin natur, fx 
er det overraskende at finde ynglende Grønbenet rørhøne i et næsten nyanlagt bassin i industriområdet ved 
Elmebjergvej. Det viser, at der er potentiale til at skabe en lille natur rundt om i kommunen, især da flere af 
bassinerne findes i tilknytning til ny bebyggelse. Der er udarbejdet en rapport om denne besigtigelse. 

Naturpolitik 
To naturpolitiske emner har været drøftet i årets løb: Natura 2000 og oplæg til Naturrådet. 
Naturstyrelsen kom med et udspil til ændring af Natura 2000 områderne og lagde det ud til høring. DN Sorø 
beklager generelt det indgreb mod den beskyttede natur, som der her er tale om. Det var dog glædeligt at se, at 
der i Sorø kommune var foreslået en udvidelse af områder både ved Tystrup-Bavelse søerne og i Åmosen. Gruppen 
udarbejdede kommentarer til forslaget, der primært sigtede på at udvide området ved Parnasvej fra Jernbanen og 
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mod syd til Tystrup sø. Formålet med forslaget var at sikre korridorer for Hasselmusen. Dette forslag blev ikke 
imødekommet ved Naturstyrelsens reviderede forslag. I dette forslag blev der yderligere taget områder ud i 
Åmosen, mens udvidelsen af Natura 2000 området ved Tystrup sø blev fastholdt. Stærkt beklageligt var det 
endvidere, at høringen om det reviderede forslag kun var rettet mod en begrænset gruppe. 
DN Sorø var så begunstigede, at vi havde en repræsentant siddende i Naturrådet. Vi kunne derfor direkte drøfte og 
kommentere oplægget, som blev udarbejdet. Det var derfor fint at se, at det samlede Naturråd blev enige om en 
fælles oplæg, som blev fremsendt til de berørte kommuner. Det er nu op til Natur- og fredningsgruppen at følge op 
på det arbejde i Sorø Kommunes udspil til det grønne danmarkskort. 

Hasselmusens beskyttelse 

Der er udført et forårs og efterårs tilsyn af hasselmuskasserne i Nyrup og Horsebøg skov samt parceller langs 
Rødengvej. 
Der er set væsentlig færre hasselmus i år formentlig fordi mange hasselmus allerede er gået i dvale inden tilsynet 
sidst i september. Vi fandt bl.a. en sovende hasselmus for første gang om efteråret. Generelt er der fundet 
færre hasselmusreder i kasserne, formentlig fordi mange kasser bliver optaget af skovmus og fugle(mejser). 
Generelt er der fundet reder og hasselmus på alle lokaliteter. 

 
Hasselmus i vinterhi – fra efterårets gennemgang af redekasserne 

Klima- og lokal agenda21 
Arrangement om økologisk fodtryk 
Arbejdsgruppen afholdt d. 16. oktober et offentligt arrangement om økologis fodaftryk, med oplæg ved 
miljøplanlægger Henrik Wejdling, Affald+. Normalt tales der meget om affald, når en vare har været forbrugt. Men 
der kan også skabes store affaldsmængder under produktionen. Affald, som ofte ligger i de lande, hvor et råstof 
udvindes. For eksempel kan en guldring gøres op i ca. 8 ton knust stenmasse, som guldet er udvundet fra.  
 
Vi prøvede, med rundbordsdiskussioner, at få et bud på, hvad vi kunne gøre med udgangspunkt i Sorø Kommune, 
for at begrænse vores belastning af planeten, herunder at fremme en såkaldt cirkulær økonomi. En række bud blev 
fremført f.eks. kommunens erhvervskonsulenter kunne facilitere, at erhvervsvirksomheder anvendte hinandens 
spildprodukter. Der var også bud på, om bedre formidling kunne motivere flere til at gøre mere ud af sortering, 
genbrug og reparation – og dermed reducere det økologiske fodafatryk. 
 
Rørstensgården – et økologisk samfund 
Arbejdsgruppen har kommenteret på udkast til lokalplanen for Rørstensgården på Frederiksberg – og her foreslået, 
at der satses på mulighed for at området kan blive et demonstrationsområde og understøtte lokale erhverv og 
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iværksætteri inden for alternativt byggeri og bæredygtighed, så området får en betydning, der rækker længere ud 
og understøtter en grøn omstilling. 
 
Klima-indsatsen holder vejret 
Kommunen har på glædelig vis besluttet at genintræde som DN klimakommune. Desværre først om knapt 2 år, da 
kommunen ved at vente, vil kunne spare ca. en uges arbejde til opgørelse af klimadata. Det virker ikke som om, at 
kommunen rigtig har forstået med hvilken hast at klimaændringerne udvikler sig og kan true vores samfund og 
natur.  
Forhåbentligt kan rapporten fra FNs Klimapanel, der udkom i begyndelsen af oktober, få politikernes øjne op for, at 
de skal speede op og handle. Panelet kalder på, at en omfattende omstilling af samfundet er nødvendig nu, hvis vi 
ikke skal se, at alle koralrev forsvinder, hvilket vil ske ved en 2-graders stigning.  
Vi vil opfordre kommunen til også at genintræde i Den Europæiske Klima- og Energipagt for kommuner. Det vil 
kunne hjælpe til at sætte konkrete mål for indsatsen. Kommunens klimahandlingsplan må genoplives, og der må 
ressourcer bagved i form af klima- og energimedarbejdere og mulighed for investeringer i klimavenlige tiltag. 
 
FNs Verdensmål – ikke kun økonomi 
Sorø Kommune vil gerne tage FNs verdensmål til sig i forbindelse med forslaget til Visions- og Strategiplan 2022 for 
Sorø Kommune – i hvert fald de, der vedrører økonomisk udvikling. Hvis det kunne blive ved det, så er det et 
tilbageskridt, for det er nødvendigt, at økonomisk udvikling afbalanceres med hensyn til natur og miljø. Derfor 
foreslår vi, at kommunen tager målene om Rent vand (6), Klimaindsats (13) og Liv på land (14) med.  
Ligesom vi ønsker, at kommunen fastholder at lave en Lokal Agenda 21 – en samlet bæredygtighedsstrategi, hvilket 
kommunen skal ifølge planloven. Tidligere år har kommunen kombineret sin visions- og planstrategi med en Lokal 
Agenda 21-strategi. Det må ikke kun blive ved de pæne ord uden indhold. Der skal handling til, som gør en forskel 
for natur og miljø. Nedskærringerne på naturområdet for 2019 er et skridt den gale vej. 

Naturpleje 
Naturplejegruppen har holdt lav profil i 2018, idet tovholderen sagde fra pga. arbejdspres. Lena Bau overtog dog 
tovholderopgaven i forbindelse med det årlige høslet i Vaseskov nær Dianalund og sikrede at dette blev 
gennemført, idet 15 friske mænd og kvinder deltog lørdag den 18. august. 
Kommunens nyttejobbere og Værkstedet Åmosen har været suveræne, de har nemlig sørget for at høet er blevet 
trukket ud i skoven. 
DN Sorø håber at naturplejen kan fortsætte i de kommende år. 
 
 

Sags- og Plangruppen 
Gruppen mødes en gang hver måned og behandler mindst 20 sager hver gang. På det efterfølgende 
bestyrelsesmøde fremlægger gruppen udvalgte, relevante sager for bestyrelsen til endelig stillingtagen.  
Sagerne drejer sig ofte om landzonetilladelser, men der har også være sager om lokalplaner, kommuneplantillæg, 
og bygge- og beskyttelseslinier. 

Markante sager 
Banevej/Skælskørvej 
Historien om alléen på Skælskørvej starter i 1852. Der traf regeringen beslutning om, at der skulle anlægges en jernbane 
fra Roskilde til Sorø. Det førte til anlæg af en station i Frederiksberg og en vej, Banevejen, der førte dertil. Vejen blev 
beplantet med lindetræer. 
 



8 

Trafikken ændrede karakter og vejen blev ændret mange gange. I 1960 ønskede byrådet og amtsvejvæsenet en fældning 
af træerne. DN var imod og kæmpede derfor for en fredning. DN fik medhold og en strækning på 350 m blev fredet på 
grund af alléens landskabelige skønhed.  
 
Men ændringer af vejen har siden svækket træerne langs alleen, og enkelte træer blev efterhånden fældet fordi det blev 
skønnet, at de var en fare for trafikken. Efterhånden var det så mange, at alléen måtte fornyes. DN modsatte sig at man 
satte enkelte træer til erstatning, fordi helhedsindtrykket dermed blev ødelagt og fredningens formål tilsidesat. Dette 
var en mangeårig kamp og i 2017 måtte DN Sorø tage til efterretning, at Sorø Kommune vurderede, at de fleste af 
træerne var så dårlige, at de måtte fældes. Det skete først efter en undersøgelse af tilstedeværelse af den sjældne bille, 
eremit, og flagermus. De fandtes ikke i alléen. 
 
Igennem årene har DN været i stadig dialog med Sorø Kommune om at finde en løsning på fornyelse af alléen. Vi har 
langt hen ad vejen oplevet, at kommunen har lyttet til os. Det var derfor også en tilfredsstillelse, at kommunen gennem 
en donation fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal fik mulighed for at plante en 
hel ny lindeallé. Ved en total fornyelse, som var DN Sorøs ønske, blev fredningens formål imødekommet. DN Sorø bidrog 
ved færdiggørelsen af alléen med teksten til et skilt om Banevejens/Skælskørvejens historie. Sorø har nu fået en allé, der 
bidrager til at skabe en smuk indkørsel til Sorø by. 

  
Alléen på Skælskørvej/Banevej maj 2018 

Åmosen - pavillon og nyplantning 
En længerevarende sag har fundet sin afslutning. DN Sorø opdagede i efteråret 2013, at der var opført en pavillon i 
den fredede del af Åmosen. Vi kontaktede Sorø Kommune, som efterfølgende bad ejeren om at fjerne bygningen. 
Dette påklagede ejer til Planklagenævnet, som i december 2017 stadfæstede Sorø Kommunes afslag og påbud om 
at fjerne pavillonen. 
Efterfølgende har ejer søgt om en helt ny placering i tilknytning til driftsbygningerne på Bodal Gods, hvilket vi ikke 
kunne anbefale, da det ville blive en  placering inden for det netop foreslåede Natura 2000 område. Vi pegede på 
en anden placering også ved driftsbygningen, men som ville blive uden for natura 2000 området. Denne placering 
har TMU i Sorø Kommune efterfølgende også godkendt.  
I juni måned beder Fredningsnævnet om vores kommentar til, at ejer vil konvertere tre rødgranbevoksninger til 
løvskov. Vi anfører i vores besvarelse bl.a., at fredningens formål er at forøge områdets landskabelige værdier, 
hvorfor det af § 7 fremgår, der ikke må foretages tilplantning med træer, buske eller lignende. 
 
På den baggrund anbefaler vi ikke ansøgningen. Vi mener området rent landskabeligt vil få en bedre kvalitet uden 
beplantning. 
Fredningsnævnet udtaler i august, at enhver genplantning af træer eller buske i de tre plantagearealer vil stride 
mod fredningens hovedformål; at bevare de arkæologiske værdier i området. 
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Grusgravning der kan påvirke hasselmusen 
DN Sorø har påklaget Region Sjællands tilladelse til råstofindvinding på ejendommen Smedevej 54. I klagen 
henviser vi til den beskyttelse hasselmusen nyder efter habitatdirektivets bilag IV.  
Vi finder, at Regionen ikke har taget stilling til om den økologiske funktionalitet for populationen af hasselmus øst 
for projektområdet ved Koldemosevej forringes, da den risikerer at blive isoleret og måske uddø, når den ikke kan 
komme i kontakt med kernegruppen vest for ved Horsebøg Skov.  
Projektområdet må i det hele taget siges at være en del af hasselmusens naturlige udbredelsesområde, hvorfor vi 
foreslår, at der på ydersiden af en vold som minimum efterlades en 30 meter bred korridor, der beplantes med 
hasselmusvenlig vegetation. Vi har i skrivende stund ikke hørt fra klagenævnet. 

Husdyrsager 
Sags- og plangruppen kan i tvivlstilfælde eller ved direkte komplicerede sager henvende sig til sekretariatet for at få 
faglig bistand. Det gør vi ofte ved husdyrsager, der med indviklede beregninger af dyreenheder, ammoniakemission 
osv. kræver en viden, som gruppen pt. ikke besidder. Der har i den forløbne periode ikke været behov for 
kommentarer.  

Skovmårkasser i Sorø Kommune 
Arbejdsgruppen har ikke været på inspektion af de opsatte redekasser til skovmår i løbet af året, en revitalisering 
af arbejdsgruppen skal overvejes. 

Sporgruppen  
Gruppen holdt sit årlige statusmøde i maj, hvor sporenes tilstand blev gennemgået og forårets arbejde med 
vedligeholdelse m.m. blev planlagt.  
Alle spor fik i april og maj et tiltrængt løft, hvor gruppen var sporene igennem med le og ørnenæb. Mange 
infotavler blev udskiftet. 
 
Årets sportur blev afholdt i august på Sporet ”På kanten af Åmosen”. Tovholderne for sporgruppen viste sammen 
med DN Sorøs formand og næstformand sporet frem for de 30 deltagere. Sporgruppen havde inden turen sørget 
for, at sporet var gennemgået med le og ørnenæb.  
 
Atter engang har gruppens største opgave været at bekæmpe Bjørneklo på Aage V. Jensen Naturfonds areal i Lynge 
Eskilstrup. Da forekomsten af Bjørneklo har været mindre i år på grund af den tørkeramte sommer, har gruppen 
kun været på ”Bjerget” to gange.  
Et aktivt medlem har meldt sig ud af gruppen, så vi vil endnu engang opfordre øvrige medlemmer til at deltage i 
gruppens arbejde fremadrettet.  
 
En stor ros til gruppen fra tovholderne for en stor og flot indsats. 

 
Tovholder for sporet ”På kanten af Åmosen”, Jan E. Petersen, fortæller de mange deltager om sporet og vedligeholdelsen af det. 
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Turgruppe/Naturens Dag arbejdsgruppen 
Sidste års store satsning på arrangementet på Naturens Dag i samarbejde med en række andre organisationer og 
Kongskilde Naturcenter lod sig desværre ikke realisere igen i år.  
Det har bestyrelsen taget konsekvensen af, idet vi fik stablet et mindre arrangement på banen på Naturens Dag i 
2018 samt fik aftalt, at turgruppen fremover alene skal tage sig af Naturens Dag arrangementet, mens de enkelte 
arbejdsgrupper må håndtere de arrangementer som de så selv står for. 
 

Markante arrangementer i 2018 
 
Skovens Dag. DN Sorø deltog for første gang i arrangementerne omkring Skovens Dag i selskab med Kongskilde 
Naturcenter og med aktiviteterne koncentreret i området omkring centeret. 110 løste billet til aktiviteterne og alle 
havde en herlig dag i det flotte vejr, hvor aktiviteterne spændte vidt, herunder bl.a. en integreret teaterforestilling, 
hvor børn og voksne kunne gå med i skoven og opleve naturen på en helt ny måde med teaterforestillingen Voks 
skoV,  Derudover var der fuglesafari og mad på bål med ingredienser fra Naturens spisekammer.  

 
Fuld aktivitet ved DNs bod på Skovens Dag d. 6. maj 2018 
 

Sporet på kanten af Åmosen. Arbejdsgruppen omkring de spor, som DN Sorø passer, inviterer en gang 
årligt på en guidet tur til et af sporene. I år gik turen på sporet på kanten af Åmosen, hvor DNs Naturfond ejer 
Maglebjerget, som nu igen har fået en pragtfuld udsigt over Store Åmose efter at der er gennemført en 
omfattende skovning foran ’bjerget. 30 deltagere tog med på turen og flere blev inspireret til også at tage den 
store tur i Åmosen. 
 
Naturens Dag i Bimosen/Sorø Sønderskov. Naturens Dag i 2018 blev til et mindre arrangement 
afholdt som en cykeltur til Bimosen, hvor Sorø kodriverlaug har køer som afgræsser skovengen, til stor glæde for 
biodiversiteten, herunder bl.a. planter (mange arter gøgeurter), sommerfugle, svampe, pattedyr og ikke mindst 
fuglene, hvor engen virker som fourageringsområde for bl.a. havørn, rød glente og ravn. 
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Vandløb 
Endnu et år, hvor der ikke er sket så forfærdelig meget i vandløbsgruppen. Arbejdet i de lokale vandråd blev 
afsluttet sidste år, så nu må vi vente på miljøstyrelsens udmelding, hvornår den så kommer. 

I november 2017 fik vi at vide af kommunen, at der var sket en opgravning af et stykke af Knudstruprenden. 
Besigtigelsen viste, at der tilsyneladende var tale om en ret hårdhændet oprensning, men ved nærmere eftersyn 
viste det sig, at der var tale om opgravning af aflejret sand og dunhammer. Begge dele noget der ikke hører 
hjemme i et vandløb. Efterfølgende meddelte kommunen os, at det var dem der havde stået for opgravningen i 
forbindelse med vedligeholde af vandløbet og efterfølgende etablering af et sandfang. 
Vi har også kikket på den generelle vedligeholdelse af kommunens vandløb og det ser fint ud. Bl.a. er der tale om 
en skånsom grødeskæring, der tilgodeser både vandføring og dyreliv. 
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Fora 

 

DNs repræsentantskab 
Repræsentantskabet er DNs højeste myndighed, og mødes to gange årligt. Det har følgende hovedopgaver: 

 Beslutte DN’s overordnede politik 
 Vedtage foreningens årlige aktivitetsplan og tilhørende budget 
 Godkende foreningens årsregnskab 
 Vælge præsident, vicepræsident, hovedbestyrelse og udvalgsformænd 

 
Repræsentantskabsmøderne ligger normalt i november og i april. I november 2017 var der møde i Århus og i april 
2018 blev mødet holdt i Fåborg. DN Sorø har to delegerede og er normalt repræsenteret af formanden og 
næstformanden. 

DNs samråd for region Sjælland 
Samrådet består af 2 repræsentanter fra hver af regionens 17 afdelinger. DN Sorø repræsenteres af formand og 
næstformand. Samrådet ledes af et formandskab på 4 med Niels Hilker, Sorø som formand, og har som opgave - ud 
over gensidig dialog og inspiration - at skrive høringssvar til regionale planer og hvor sager går på tværs af 
kommunegrænser og berører større områder.  
Sorø Kultur- og Fritidscenter var i juni rammen om et dialogmøde for alle regionens aktive, som Samrådet holdt 
med Maria Reumert Gjerding, DNs nyvalgte Præsident.  
I år var der den 15. september et vellykket Regionstræf i Sorø, hvori bl.a. indgik en tur på Sorø Sø med Lille Claus. 
Det efterfølgende møde foregik i Parnashuset og indeholdt bl.a. drøftelser om, hvad der er bi-venlig og 
sommerfugl-venlig ageren og om dilemmaer ved udsåning/spredning af plantearter.  

Grønt Forum 
DN Sorø har en repræsentant i Grønt Forum, der er et rådgivende organ for hhv. Teknik- og Miljøudvalget og 
Økonomiudvalget i Sorø Kommune. Grønt Forum består pt. af 16 repræsentanter fra grønne organisationer i 
kommunen og har holdt 3 møder i årets løb. Sorø Kommune har svært ved at lade Grønt Forum have den ønskede 
rådgivende funktion. På den baggrund blev det på et fællesmøde i foråret med politikerne aftalt, at Grønt Forum 
fremover vil blive inddraget mere både i den forberedende fase og i høringsfasen. Dette er i skrivende stund endnu 
ikke sket. 

Organisationsudvalget 
DN Sorøs formand, Niels Hilker er udpeget til DNs centrale organisationsudvalg. Udvalget, der består af 8 
medlemmer, har til opgave at rådgive Hovedbestyrelsen om, hvordan DN organiserer sig effektivt og demokratisk. 
Udvalget har derfor særlig fokus på organisationsudviklingen og den interne kommunikation. Der holdes 2 – 3 
møder om året. I år har udvalget bl.a. arbejdet med et ny organisatorisk inspirationspris i DN samt rammerne for 
forårets præsidentvalgkamp i DN.  
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Følgegruppe EU Life Projekt Østdanske Højmoser – Store Åmose  
Der har ikke været afholdt møder i følgegruppen for LIFE-projektet i Åmosen endsige været nogen skriftlig 
kommunikation desangående. DN Sorø antager derfor at gruppen er nedlagt - selvom vi ikke har hørt noget i den 
retning heller. 
DN Sorø har dog ad anden vej fået oplyst, at et tillægsprojekt i forbindelse med Sandlyng Mose håbes udført næste 
år. Et areal tilhørende Den Suhrske Stiftelse og beliggende i forbindelse med Sandlyng Mose/Sandlyng Skov tænkes 
vådgjort indenfor projektet og finansieret af den besparelse der er opstået ved at noget landbrugsareal ved 
Kongemosen blev udtaget efter ønske fra lodsejer. 

Frivilligcenter Sorø 
DN Sorø har en repræsentant i Frivilligcenterets bestyrelse. 

Netværk for lokale webredaktører  
Netværket har været meget lidt aktivt i løbet af året, og på repræsentantskabsmøderne har der været meget lidt 
debat om brugen af IT i organisationen. DN Sorøs repræsentant har forsøgt at holde gang i netværket gennem flere 
møder med IT-afdelingen i sekretariatet samt via møder med afdelingskonsulenten og gennem kontakt til flere 
andre afdelinger i et forsøg på at hjælpe dem i gang med anvendelsen af Podio, hjemmesider og facebook. Det 
drejer sig bl.a. om DN Holbæk, DN Ringsted, DN Lejre, DN Næstved og DN Frederikshavn. 
Resultatet af møderne i sekretariatet kan ses i arbejdsrummet for WEB-redaktørerne og vil i forbindelse med 
repræsentantskabsmødet i november 2018 resultere i, at der etableres en dialogbod, hvor afdelingskonsulent 
Thomas Eriksen og DN Sorøs repræsentant vil indsamle ønsker og ideer fra afdelingernes repræsentanter samt 
forsøge at hjælpe med evt. problemer med IT-værktøjerne. 
 

Sorø Kultur- og Fritidscenter 
DN Sorø er medlem af Sorø Kultur- og Fritidscenter. Medlemskabet koster 500 kr. om året og giver adgang til at 
holde alle bestyrelsesmøder og en hel del af øvrige møder på stedet. Et årligt fordelingsmøde fordeler lokaler 
mellem de tilknyttede foreninger. Centret er en rigtig god ramme for disse aktiviteter og vi har godt udbytte af 
medlemskabet.  

TV 2 Øst repræsentantskab 
Rolf Lehrmann deltager som repræsentant for DNs samråd for region Sjælland i TV2 Øst. Rolf har deltaget i det ene 
repræsentantskabsmøde i årets løb. Det er meget interessant at deltage og blive informeret om de udfordringer 
der er med de regionale medier og det som TVØst forsøger at gøre, for at holde et højt niveau og for at komme 
rundt i hele sendeområdet. Hele medieområdet er under opbrydning og politisk er der rigtig meget fokus på public 
service og udgifterne til dette, herunder finansieringen via licensmidlerne.  

Opsamling 
I 2018 kan vi se tilbage på et spændende og aktivt år for DN Sorøs arbejdsgrupper, ligesom vores ture og øvrige 
arrangementer har været velbesøgte. Men vi er naturligvis bevidst om, at vi fortsat har et stort arbejde foran os. 
Den politiske ledelse lokalt såvel som på landsplan har ikke natur og miljø som højeste prioritet. Det giver 
udfordringer og kræver årvågenhed og engagement. Den udfordring tager vi op, som Sorø Kommunes store grønne 
organisation. 
Med et citat fra DNs nyvalgte Præsident, skal DN de kommende år udbygge vores brede og stærke folkelige 
forankring. Vi skal have flere aktive og flere medlemmer. DN skal være det første sted, man søger hen, hvis man 
som frivillig vil være med til at gøre en forskel for en bedre natur, et rent miljø eller for klimaet.  
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Præsidenten Maria Reumert Gjerding og formand for Samrådet Region Sjælland og DN Sorø, Niels Hilker 

DN skal gribe de unges engagement og handlekraft og ad den vej fremtidssikre kampen for natur, miljø og klima i 
Danmark. Vi skal være med til at styrke danskernes voksende naturglæde, og vi skal give viden, håb og 
handlemuligheder.  
 

Niels Hilker, formand for DN Sorø 


