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Gennem aret modtager vi mange sager i lokalkomiteen. Nogle af sagerne kan forekomme ubetydeli-
ge, men for den borger det drejer sig om, er det selvfolgelig ikke ubetydeligt. Derfor bliver alle sager 
ogsa gennemgaet i lokalkomiteen, hvor vi vurderer om en sag skal folges op og evt. munde ud i en 
anke, eller om myndighederne har gjort deres arbejde godt nok, saledes at lokalkomiteen ikke beho-
ver at foretage sig yderligere. 

Der er i det forlobne ar ikke dukket nogle nye store markante sager op, men et par sager har endnu 
ikke fundet deres afgorelse. 

En af dem er kunstmuseet, hvor bestyrelsen i december prassenterede deres bud pa et museum pa 
Parnasgrunden. Lokalkomiteen afventer lokalplanforslaget vedrorende byggeriet og indtil det frem-
kommer, vil vi afsta fra yderligere kommentarer. 

En anden af de sager der har optaget os de sidste par ar er lossepladsen i Lynge Eskilstrup. Som be-
kendt blev pladsen "utaet" sidste forar, og siden har Amtet arbejdet pa en losning, der skal sikre at 
der ikke sker gentagelser, samt fa lossepladsbjerget til at falde bedst muligt ind i omgivelserne. Det 
indebzerer blandt andet at "bjerget" bliver 4-5 meter hojere end det er nu. Det har lokalkomiteen, i 
lighed med kommunen og beboerne i Lynge Eskilstrup, anket, idet vi ikke mener at der er nogen 
grund til at gore bjerget mere synligt end det alJerede er. Endvidere er vi heller ikke trygge ved, at 
draenvandet fra pladsen skal ledes til en nasrliggende so, hvorfra der er udlob til Kongskilde Molleso 
og derfra videre til Tystrup So. Vi henstillede ligeledes, at tilsynet som ejerne selv skal udfore, blev 
skaerpet. Det sidste er Amtet enige med os i, og inden sagen blev sendt til afgorelse i Miljostyrelsen, 
blev kravene til tilsynet skasrpet. Sagen er endnu ikke blevet afgjort. 

Der graves stadig grus i Bromme Plantage og det er en aktivitet der vil forega i hvert fald 10 ar frem, 
idet man lige har pabegyndt et nyt graveomrade syd for Kalundborgvej. Det er en aktivitet vi folger 
noje i lokalkomiteen, og i en skrivelse til Amtet har lokalkomiteen fastholdt sit horingssvar, hvor vi 
laegger vaegt pa at reetableringen sker med skyldig hensyntagen til grundvandet og naturvaerdierne, 
samt at omradet friholdes for stojende aktiviteter. 

Samarbejdet med kommunen, dels gennem Det Grenne Kontaktudvalg, dels gennem mere uformelle 
moder, har i det forlobne ar fungeret fint og vi er i lokalkomiteen glade for den gensidige information 
og meningsudveksling der finder sted. Det er da ogsa vores opfattelse at embedsmaendene lytter til 
hvad der bliver sagt rundt om bordet. 

I foraret startede det laenge ventede naturplejeprojekt op, Og der er vel ingen, der har kunnet undga 
at bemaerke deres aktiviteter pa og omkring Soro So. I lokalkomiteen er vi glade for at naturen pa 
denne made far et tiltraengt loft til glaede for os alle, og vi ser frem til at de, sammen med erhvervsfi-
skeren, bliver fa?rdige med genopretningen af Soro Soerne. 



Som bekendt overgik driften af Akademiets skove fra arsskiftet til privat drift under Stiftelsen Soro 
Akademi, efter at disse i en arraekke havde vaeret drevet som statsskove. Vi var i lokalkomiteen ikke 
helt fri for at vasre lidt nervose for hvad dette ville indebaere, og det skortede da heller ikke pa ad-
varsler og skraskhistorier. Hertil kan jeg kun sige, at i forhold til DN har der ikke vaeret nogen aen-
dringer, vi er heller ikke bekendt med, at der i forhold til de almindelige skovgaester er sket nogen 
forandring, og de sportsklubber, der benytter skovene, har via Soro Sportsrad fundet frem til en for-
nuftig ordning. 

Desvaerre ser vi ogsa en gruppe brugere, der har et helt andet natursyn end storstedelen af befolknin-
gen, idet de tilsyneladende mener at naturen er en offentlig losseplads. At det ikke er et faenomen af 
ny dato kan ses af, at foreningen allerede eet ar efter stiftelsen, nemlig i 1912, udskrev en konkurren-
ce under mottoet: "Krig for skovens renholdelse". Dengang drejede det sig om madpapir og aegge-
skaller, i dag er det byggeaffald, gamle fjernsyn, ituskarne biler, cykelstel, bildaek og spildolie - ja 
listen er naesten uendelig. Jeg kan her kun henvise til genbrugsstationen i Pedersborg og sa ellers 
efterlyse gode ideer, sa vi i fremtiden slipper for at se den slags i naturen. 

Ligesom de foregaende ar afholdt lokalkomiteen i maj en nattergaletur pa Flommen, med Rolf Lehr-
mann som turleder. Turen startede kl. halv fire om morgenen, og tidspunktet til trods var der et pajnt 
fremmode. 

Efter arsmodet har jeg sa den fornojelse at byde velkommen til direktor Jens Thomsen fra Stiftelsen 
Soro Akademi, der vil laegge op til debat om benyttelsen og beskyttelsen af Stiftelsens besiddelser. 


