
Arsberetning ved Danmarks Naturfredningsforenings arsmede i Sore lokalkomite 
den 20. oktober 1997. 

En af de ting der i de sidste par ar har vagt bekymring i Danmarks Naturfredningsforening, er den 
medlemstilbagegang der har vaeret; fra 250.000 medlemmer i 1993 og ned til et forventet med-
lemstal pa 200.000 i 1997. 
Der udfoldes da ogsa stor aktivitet fra hovedforeningens side for at bremse tilbagegangen og vende 
den til en fremgang. Det skal ske ved hjaelp af kampagner, som blev lanceret allerede sidste ar. Det 
er endnu for tidligt at udtale sig om hvorvidt det har vaeret umagen vaerd pa landsplan, men lokalt 
kan jeg glaede mig over at en hvervekampagne har haft det resultat at 258 flere borgere i kommunen 
har valgt at st0tte DN i kampen for naturen. Nu er det vanskeligt for mig at vide, hvad det er der g0r 
at man melder sig ind i forening, hvor der jo ikke er nogen egentlig foreningsaktivitet; man modes 
jo ikke en gang om ugen for at dyrke den faelles interesse, ja ikke engang hvert halve ar, men maske 
en gang om aret hvor der er der er arrangeret en tur, eller maske moder man op til arsmodet. 
Lokalkomiteens arbejde foregar ogsa lidt i det skjulte, ikke sadant et der er noget hemmeligt ved 
det, men vi skriver jo ikke ud til medlemmerne hver gang vi har haft moder. Vi kan i lokalkomiteen 
kun tolke det saledes at det er et onske om stotte os i arbejdet for at bevare den natur vi har tilbage. 
Her i Soro har vi meget natur at bevare og derfor er det glaedeligt at DN har mere end 850 medlem
mer til at bakke lokalkomiteen op. 
Vi ved godt at det forpligter med sa stor en opbakning og jeg mener da ogsa at vi forsoger at gore 
vores arbejde i lokalkomiteen sa godt og seriost som muligt. 
Arbejdsmaessig ma vi nok sige at det har vaeret et roligt ar. I lokalkomiteen har vi behandlet en del 
vandlobsregulativer. Det er saledes, at der for alle vandlob skal foreligge beskrivelse af de fysiske 
forhold, samt hvornar og hvordan det skal vedligeholdes. Ligeledes har der vaeret en del sager efter 
Naturbeskyttelseslovens § 3. Paragraffen omhandler beskyttelsen af soer, aer, moser og enge. Plan-
loven har vi ogsa beskaeftiget os en del med, oftest i forbindelse med om- og tilbygninger i det abne 
land. Vi har ikke haft nogen nye store sager der har faet folk op af stolene og det skyldes nok ikke 
mindst at vi fra kommunen som oftest far et godt og gennemarbejdet materiale. Dog var vi ikke 
enige i alle punkter i forslaget til kommuneplanen, hvilket da ogsa resulterede i et par indsigelser. 
Vi mener ikke, at forslaget om et begraenset byggeri syd for Fulbyvej, ned mod Tuel So, nogensinde 
skal realiseres, da det vil skaemme soen og landskabet i en grad byens borgere ikke kan vaere tjent 
med. Ligeledes mener vi heller ikke at udbygningsplanerne for Katrinelyst skal vendes ind mod 
Pedersborg og dermed ogsa Volden, der som bekendt er fredet Vi fik medhold i indsigelserne, men 
vi var maske heller ikke de eneste der var utilfredse. 

Vi har dog stadigt et gammelt problem der startede for et par ar siden og som endnu ikke har fundet 
sin afslutning, nemlig lossepladsen i Lynge-Eskilstrup, ogsa kaldet Lynge-Eskilstrup Specialdepot. 
Vi var lige fra starten staerkt utilfredse med planerne om at deponere 100.000 m3 renset jord pa los
sepladsen. Diverse anker og indsigelser fra mange sider havde dog ikke megen virkning og i dag 
ligger depotet der som bekendt. Vi er i lokalkomiteen endog saerdeles utilfredse med den videre 
sagsbehandling fra amtets side. Vi finder det ejendommeligt at helt klare overtraedelser af miljogod-
kendelsen bliver fejet af bordet. Lossepladsaffald der stikker frem forklares med. " At det er nok 
bedre at lade det vaere" eller, at den pa grunden liggende so, som ikke ma pavirkes synligt ligner et 



slemmebassin pa grund af lerpartikler der er skyllet ned i den, forklares med: "Om et par ar kan det 
ikke ses og sa hjaelper det nar der kommer grass pa skraningen ". Jamen hvis amtet ser sa let pa de 
godkendelser de selv giver, hvad kan andre sa ikke gore. Det forekommer som om Amtet onsker at 
feje sagen ind under gulvtaeppet, og vi har i lokalkomiteen absolut ingen tiltro til Amtet i denne her 
sag. 
Nu skal det ikke vaere bar kritik til Amtet, idet der for nylig er kommet et meget flot naturgenopret-
ningsprojekt vedrorende Lynge Bask, og vi glaeder os til at se det fort ud i livet. 
Det var lidt om fortiden, men hvad med det arbejdsar der ligger foran os. Som I maske har laest i 
Natur og Miljo eller i dagspressen, har DN netop offentliggjort en undersogelse af 151 kommuner 
for at klarlaegge hvor gronne de er. Undersogelsen tog udgangspunkt i fem sporgsmal: 

1. Er kommunen en gron virksomhed 
2. Er kommunen en gron forvalter 
3. Stotter kommunen en gron livsstil 
4. Sikrer kommunen borgerdeltagelse 
5. Er kommunen baseret pa en baeredygtig udvikling. 

Jeg kan her afslore at vores kommune er meget rod pa danmarkskortet, dog har den planer om at 
forbedre sig til naeste ar, men kun sa farven bliver gul. Vi vil fra lokalkomiteen gerne vaere med til 
at skubbe kommunen i den rigtige retning, sa farven hurtigst mulig kan blive gron. I den forbindelse 
kan jeg naevne at vi allerede sidder med i den Agenda 21 gruppe som kommunen har foranlediget 
nedsat og med baggrund i undersogelsen skulle det nok vaere muligt at finde nogle punkter der er 
vaerd at tage fat pa, saledes at vi sammen med de ovrige deltagere i gruppen kan fa lempet kommu
nen i den rigtige retning. 
Et andet problem kommunen har, er at 60% af kommunens vandlob ikke lever op til malsaetningen. 
Arsagen hertil er hovedsagelig udledning af mangelfuldt renset spildevand. Kommunen er selvfol-
gelig godt klar over problemet, og spildevandsplanen opererer da ogsa med en tidshorisont pa et par 
ar, sa er spildevandet fra byer og landsbyer fort til rensningsanlaeg. Tilbage star sa. den spredte be-
byggelse, men forudsaetningen for at ga videre med disse er at byer og landsbyer er pa plads. Skal 
der sa bare renses til malsaetningen er opfyldt, eller skal der renses bedst muligt inden for de oko-
nomiske rammer der er udstukket. I lokalkomiteen mener vi naturligvis det sidste og en foresporg-
sel viste at det ogsa er kommunens holdning. 
Vi har i foraret afholdt den traditionelle nattergaletur pa Flommen med Rolf Lehrmann som kyndig 
guide. Pa turen var der 28 deltagere. Vi vil gerne afholde flere ture, men dels mangier vi ideer og 
modtager derfor gerne forslag, og dels er der allerede en hel del turer der udbydes gennem amtets 
folder. 
I forlaengelse af lokalkomiteens arbejde i Agenda 21 gruppen er dig mig en glaede at kunne byde 
velkommen til Gron Guide Christian Lohse, der er ansat af DGI og Friluftsradet i Vestsjaellands 
Amt, samt Vestsjaellands Miljokontor til at servicere foreningslivet i amtet, saledes at de kan fa 
vejledning til at nedsaette resourceforbruget i foreningen. 
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