
DANMARKS 
NATURFREDNINGSFORENING 

Formandsberetning ved arsmodet i Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite 
Sore, 
den 11. november 1996, i Sore Sognegard. 

Inden for Danmarks Namrfredningsforening er der i de sidste to ar sket en del an-
vadtninger pa det organisatoriske plan. Sidste ar flk foreningen en ny direktor, og for 

- en god maned siden flk vi sa valgt en ny prassident, idet Svend Bichel der har beklaedt 
stillingen gennem de sidste tolv ar onskede at trade tilbage. Blandt de fire kandidater 
der var til posten, valgte reprasentantskabet den 40-arige Poul Henrik Harritz fra 
Svendborg. Den nye prassident har en fortid som miljojournalist bl.a. i Danmarks radio 
og tv, og er samtidig den yngste praesident der har vaeret i Danmarks Naturfredning?-
forening. En af hans visioner er at DN skal vaere hurtigere nar der er miljoproblemer. 
Vi skal ikke komme bagefter og vaere kloge, men benytte den viden og ekspertise fcr-
eningen er i besiddelse af, til med det samme at komme med vores kvalificerede og 
velovervejede holdning. Det lyder spaendende og vi ma sa lade fremtiden vise om det 
lykkes. 

Som noget nyt vil DN i 1997 gennemfore tre kampagner nemlig: 

• Agenda 21 
• Rent og rigeligt grundvand 
• Natur, land og lov 

Agenda 21 handler bl.a. om hvordan den enkelte forbruger kan leve mere miljorigtigt. 
Hvordan kommunerne i deres planlaegning kan taenke mere grant, samt hvordan man 
internationalt kan arbejde hen imod en baeredygtig udvikling. Dette falder fint i trad 
med, at der netop er blevet bevilget en Gran Guide til det omrade der daekker det 
gamle Sore Amt. Guiden skal dog mest virke i sportsforeningerne, men netop her er 
der ogsa mulighed for kontakt til mange mennesker. Endvidere ser vi frem til at De 
grenne Famiher forhabentlig far bevilget en gren guide til naeste ar. 

I de fleste egne i Danmark er vi stadig i den situation, at vi kan hente rent og rigeligt 
grundvand op fra undergrunden. For de fleste af os, er det en sa naturlig ting, at vi ikke 
skasnker det en tanke i det daglige. Alligevel hore man naesten dagligt om grundvand-



boringer der bliver lukket pa grund af forurening, og det er helt klart, at hvis der ikke 
bliver gjort noget nu for at beskytte grundvandet, vil vi pafore de kommende generai-
oner store problemer. 

Loven om offentlig planlaegning, ogsa kaldet Planloven, giver som noget helt enesfi-
ende nogle af miljoorganisationerne, herunder Danmarks Namrfredrmgsforening, ini-
sigelses- og ankeret i sager der vedrorer plan- og naturbeskyttelsesloven. Her i lokal-
komiteen mener vi selvfolgelig at vi forvalter denne ret pa. betryggende vis, men pa 
landsplan er der savel politikere som erhvervsorganisationer der mener at vi af og til 
gar for vidt i vores bestraebelser pa at beskytte naturen og sikre brugerne adgang til 
denne. Kampagnen vil derfor bl.a. have til formal at sikre at principperne i den nû as-
rende lovgivning bhver fastholdt. 

Pa det lokale plan her det vaeret et roligt ar. 

Vi har i ar behandlet 50-60 sager vedrorende zoneloven. I langt de fleste tilfaelde foie-
tager vi os ikke yderligere, men en gang eller to om aret kommer der dog sager vi me
ner bor ankes. Det kan sa tage op til et par ar for anken bliver afgjort. 

Sagen om kunstmuseet har stadig ikke fundet sin afslutning og som I maske har set i 
dagspressen, er der andre der mener, at museet kan placeres andre og bedre steder end 
paParnas. 

Som I maske ved blev lossepladsen i Lynge Eskilstrup utaet for et par ar siden. Det 
medforte straks nogle afvaergeforanstaltninger. Siden hen flk lossepladsen nye ejere og 
der blev udarbejdet en miljogodkendelse af Vestsjaellands Amt. Forskellige punkter 
blev anket af kommunen, beboerne samt DN. 

Anken vedrorende Lynge Eskilstrup Specialdepot er blevet afgjort i Miljostyrelsen. 
Sagen blev ikke afgjort til vores fulde tilfredshed da vi kun flk delvist medhold i vores 
klagepunkter. V i flk medhold i at det af Amtet foreslaede tilsyn med depotets aflob 
ikke er tilstraskkehgt, men at der pa grundlag af konkrete behov og muligheder skal 
udarbejdes nye vilkar. 

Mere betaenkeligt er det dog, at beboergruppen i Lynge Eskilstrup, af Amtet ikke flk 
medhold i , at anken havde opsaettende virkning. Kendelsen siger nemlig helt klart, med 
henvisning til diverse bekendtgorelser og paragraffer, at: "Idet der er tale om, at fcr-
ureningsbegraensende foranstaltainger skal foretages, er det Miljostyrelsens vurdering, 
at klagen har opsaettende virkning." Og videre: "Klagen har opsaettende virkning, rrvi-
ket indebaerer, at virksornheden ikke kan udnytte tilladelsen for en eventuel stadfaestd-
se. Naervaerende afgorelse er en sadan stadfaestelse." 



V i ved alle, at der kan forekomme svipsere i den offentlige administration, men efter 
lokalkomiteens opfattelse bor en svipser af denne karakter ikke forekomme. 

Endelig er der en ankesag vedrorende anvendelse af papirslam, fra Maglemolle Papir-
fabrik i Nasstved, til jordforbedring i forbindelse med retablering af en losseplads. Der 
er tale om at 15.000 tons af det omtalte slam er blevet anbragt i en gnisgrav taet pa 
grundvandet. Lokalkomiteen ankede sagen, af fiygt for en fremtidig forurening af 
grundvandet i omradet, da vi fandt at der var alt for mange forbehold i den dokumen-
tation der la til gnind for tilladelsen. 

De to sidste sager bringer mig ind pa et problem, ikke bare for vores lokalkomite, men 
for stort set alle lokalkomiteer i Vestsjaellands Amt. Pa landsplan er der ikke.fselles 
retaingslinier med hensyn til deponering af forurenet jord, sa det enkelte amt fastsaetter 
selv sine retaingslinier. Da Vestsjaellands Amt ikke er sa restriktiv som naboamterne, 
betyder det at vi her i amtet ofte modtager jord de andre ikke vil have. Dette vil kunne 
forhindres hvis der fandtes faelles retaingslinier, og endvidere er det lokalkomiteens 
opfattelse, at et amt der giver en virksomhed en miljogodkendelse ogsa ma angive 
hvordan eventaelt affald bortskaffes, enten iuden for eget amt, via jordrens eller Kan-
munekemi. Det er for let bare at smide det over hsekken ind til naboen. 

I det forgangne ar har vi afholdt to arr.angementer, nemlig den traditionelle nattergafe-
tur pa Flommen den 2. juni med 24 deltagere og Rolf Lelirmann som kyndig guide, og 
ugen efter en tar til Broby Vesterskov med Jens Thomsen og Jens Christian Poulsen 
fra Stiftelsen Soro Akademi og Peter Leth fra Vestsjaellands Amt som guider. Til den 
sidste tur var der 22 deltagere. 

Nar der om lidt skal vaere valg til lokalkomiteen vil jeg gerne her benytte lejligheden til 
at opfordre nogle af tilhorerne til at stille op, da vi altid kan bruge friske kraefter og nye 
ideer. 

Efter valget har jeg den fornojelse at byde velkommen til erhvervsfisker pa Soro-
soerne, Aksel Karlshoj, som vil fortaslle Projekt Soro-soerne, samt om soernes tilstand 
nu og i fremtiden. 


