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Velkommen til Arsm0det 
I de 82 ar DN har arbejdet for Danmarks natur har vi altid haft 2 formal i hojsaedet- at beskytte 
naturen og benytte naturen i den forstand, at sa mange mennesker som muligt skal have sa fri adgang 
til at opleve naturen ved selvsyn. 
Det siger sig selv, at skal mennesker have glasde af at benytte naturen, sa forudsaetter det, at vi ogsa 
beskytter naturen, sa der er noget at opleve. Hvis mennesker ikke selv har adgang til at opleve 
naturen, kan man ikke forvente, at de skal have den forstaelse og kaerlighed til naturen, som er 
grundlaget for onsket om at beskytte naturen. 
Pa den made hasnger de 2 formal sammen, og DN har gennem alle arene straebt efter at finde den 
rette balance mellem de 2 formal. 
80 % af Danmarks befolkning bor i byerne, og vi har derfor en saerlig forpligtigelse til at beskytte 
den bynaere natur og sikre offentlighedens adgang til de bynasre, gronne omrader. Alligevel kan 
vores praesident for DN konkludere i sin beretning," at kommunerne fortsaetter med at betragte de 
gronne omrader i og i naerheden af byerne som reservebyggegrunde - tomter, man kan inddrage som 
det passer i kommunens okonomiske kram. Vi har set det i Esbjerg, hvor et nyt musikhus skal ligge i 
byens eneste park. Vi ser det i Kobenhavn, hvor et kunstmuseum skal udvide ved at inddrage en del 
af parken 0stre Anlaeg. Vi ser det samme i angrebene pa fredningen af Amager Faelled". 
Han fortsaetter "Den enkle forklaring bag disse sager er, at gronne omrader og naturarealer er de 
billigste og mindst besveerlige for kommunerne at gribe til, nar de skal opfore prestigebyggeri. 
Samtidig har de ofte en forestilling om, at byggeriet kan lane af de herlighedsv<erdier, det bliver 
anbragt i. VI ved, at det sjaeldent er tilfaeldet. Tvsertimod gar herlighederne tabt. Det rammer de 
mennesker i byerne, som mister den simple glaede ved at faerdes i gr0nne omgivelser naer deres hjem. 
" (citat slut). 
I Soro beh0ver vi ikke ga langt for at finde lignende eksempler. Forsoget pa at placere et nyt 
kunstmuseum i Akdemihaven har optaget os alle i det forlobne ar, og det har klart vaeret den 
enkeltsag vi i lokalkomiteen har brugt flest kraefter pa i 1993. 
Kunstmuseets bestyrelse Onskede placering af et nyt kunstmuseum i Akademihavens 0stlige hj0rne 
og havde alieret sig med Soro Akademi og Soro kommune for at realisere projektet. Kommunen 
bakkede projektet op og udarbejdede det n0dvendige lokalplanforarbejde. Den lokalplan kom til 
horing i 8 stormfulde uger i februar/marts 93. Lokalplanen indeholdt forslag til et 16m hojt og 3500 
m2 stort byggeri i Akademihaven med tilhorende P-plads pa en del af det fredede Flomareal 0St for 
SkaslskOrvej. FLOMMEN, som denne lokalkomite fik fredet i 70'erne efter sej kamp med 
kommunen, der onskede en ostlig omfartsvej gennem Flommen. 
I lokalkomiteen 0nskede vi alle at bakke op om 0nsket om et nyt kunstmuseum, men ikke med den 
Onskede placering. Vi markerede vores holdning pa flere mader. Vi skrev en fyldig indsigelse til 
kommunen, hvor vi samtidig anviste alternative placeringsmuligheder , deltog i den offentlige debat 
herunder et debatm0de pa Akademiet d. 23 februar. Sammen med borgergruppen "akademihavens 
Venner" og Friluftsradet arrangerede vi en Demo-dag i Akademihaven, hvor vi forsogte at 
anskueliggOre placeringen og omfanget af det foreslaede byggeri. Sa kunne borgerne ved selvsyn 
danne sig et indtryk og en stillingtagen til byggeriet med tilhorende P-plads. 



I l0bet af h0ringsfristen blev der afleveret mange indsigelser, protester og ikke mindst underskrifter 
mod planerne.. Skov-og Naturstyrelsen udtrykte overfor kommunen samme kritik af planerne som 
DN. 
Modstanden mod byggeriet blev efterhanden sa stor, at forst borgmester og siden byradet frasage 
planerne og byggeriet droppes. 
En sejr for naturen og dens forkasmpere. 
Bagefter sidder man tilbage med flere ubesvarede sporgsmal: 
Burde sagen have trukket ud sa laenge ? 
Er det forhold, at lokalplanen og dermed byggeriet faldt, trods alt et eksempel pa, at demokratiet 
fungerer et eller andet sted ?- at der lyttes til borgerne og deres holdninger respekteres ?. 
Som konsekvens af denne sag, ser DN sig nodsaget til at foresla yderligere beskyttelse af 
Akademihaven, Idet vi patasnker at rejse en egentlig Fredningssag for Akademigrunden m.v., og har 
optaget forhandling med Soro Akademis Stiftelse herom. 
Dette er kun 1 af de mange sager vi i lokalkomiteen har haft til behandling. Langt de fleste sager 
ankes ikke, idet vi heldigvis i DN i de fleste afgorelser er enige med myndighederne i deres 
behandling af sagerne. 

J . 

Soro kommune har nedsat en "Gron kontaktgruppe, hvor DN har saede sammen med andre 
foreninger, der arbejder med natur- og milj0sp0rgsmal. Vi haber, at denne gruppe kan vaere 
igangsaetter for lokale naturprojekter, og DN har i gruppen bl.a. foreslaet, at kommunen tager 
initiativ til et Naturplejeprojekt, der kan beskaeftige og kvlificere unge ledige med naturpleje af 
smasoer, beplantninger, levende hegn m.v. 
Sor0 kommune har i 1993 udarbejdet en ny Kommuneplan, der skal laegge rammerne for de naeste 10 
ars udvikling i vores kommune. Inden den endelige udarbejdelse af planen inviterede kommunen til 
debat af udkastet og DN kom med et 7 siders langt svar med konkrete forslag til natur- og 
miljotiltag i kommunen. Forslagene var abenbart ikke gode nok, ihvertfald blev kommuneplanen 
endeligt vedtaget af byradet stort set uden aendringer i.f.t. udkastet. 
Skal der naevnes en lille sag hvor samarbejdet med kommunen k0rer fint, drejer det sig om 
oprensning af gadekaer. I samarbejde med DN blev Slaglille gadekasr oprenset sidste ar, og i ar er det 
Alsteds tur. 
En spaendende udfordring i de kommende ar bliver planlaegningen af Bromme omradet. Vestsj. amt 
har inviteret til debat om, hvad der skal ske med omradet nar grusgravningen er overstaet. 
Lokalkomiteen mener, at der ved den rigtige retablering kan skabes et enestaende smukt 
naturomrade og har allerede overfor amtet givet udtryk for vore ideer til retablering og fremtidig 
anvendelse af omradet. 
Den soranske natur er et yndet udflugtsmal og der arrangeres ture i naturen af bl.a. amt og 
Kongskilde Friluftsgard. I DN LK har vi ogsa i ar holdt et par arrangementer, bl.a. nattergaleturen 
over Flommen, der hvert ar er et tillobsstykke pa trods af det tidlige tidspunkt(kl.3 om morgenen). 
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