
DANMARKS 
NATURFREDNINGSFORENING 

Arsberetniiig ved Danmarks NaturfrednfcpKfyiings arsmede i Sor0 lokalkomite 
den 8. november 1999. 

De af jer der jaevnligt laeser foreningens medlemsblad, Natur og Miljo, har nok ikke kunne undga at 
bemaerke, at der er kommet flere artikler om gron livsstil og Agenda 21 Man kunne derfor fristet til 
at sporge om Danmarks Naturfredningsforening nu til at vaere en gron forbrugerorganisation? Der 
er jo mange af dem i forvejen, sa en til af slagsen er vel overflodig. Og hvad sa med alt det andet 
naturarbejde? Skal det nedprioriteres? 

Nej, DN skal ikke til at vaere en gron forbrugerorganisation. Men i erkendelse af, at det ikke laenge-
re er muligt at rense og deponere sig ud af vores spildevands- og affaldsproblemer, samt at flere af 
vores ressourcer risikerer at slippe op inden for det naeste arhundrede, er der fra flere sider rejst on-
ske om, at foreningen ogsa tager fat pa at dreje forbrugerne i retning af en mere baeredygtig livsstil. 
Det er noget der tager tid. Der er mange holdninger der skal pavirkes, en del kameler skal sluges, 
men det skal nok lykkes i den sidste ende. Problemet er jo ofte, at salaenge milJ0problemerne ikke er 
direkte synlige for den enkelte, bliver de ikke taget alvorligt. Alle de skraekbilleder der vises i fjern-
synet eller omtales i radioen er jo alligevel ikke hos os, men over hos naboen. Desuden har myndig-
hederne jo styr pa tingene! Men myndighederne har bare ikke altid styr pa tingene, ikke af ond vilje, 
men ligesom i sa mange andre forhold, er amter og kommuner underlagt nogle 0konomiske be-
graensninger der gor, at der hele tiden skal foretages nogle prioriteringef, og her er det ikke altid 
miljoet der star i forste raekke. 

Der er saledes ikke tale om et enten eller, men et bade og. DN skal stadig vaere den gamle "brokke-
organisation", der efter nogens mening blander sig i ting der ikke rager os. Man kan i den forbindel-
se vel egentlig sige, at vores fornemmeste opgave er at gore os selv overflodige. Der er nu langt 
endnu for dette mal er naet; hvis det da nogensinde skulle ske. DN er langt fra altid enig i de priori-
teringer diverse myndigheder foretager, og vi er ogsa mange gange uenige i de afgorelser der traffes 
i den daglige sagsbehandling. 

Medlemstallet pa landsplan har efterhanden stabiliseret sig pa omkring 200.000, og her i kommunen 
er der pt. 615 medlemmer. En organisationsprocent der svarer helt godt til landsgennemsnittet. 

For nu at vende os mod vores hjemlige andedam, har aret budt pa at par fa storre sager og en hel del 
mindre sager. De mindre har ikke givet anledning til nogen bemaerkninger, men alle sager bliver 
alligevel gennemgaet i lokalkomiteen, for pa den made at sikre at intet er blevet overset. De mindre 
sager drejer sig for det meste om.til- eller ombygninger pa huse der ligger uden for bymasssig be-
byggelse. Der skal der gives en tilladelse efter planloven. I den slags sager har vi sa godt som aldrig 
nogen indvendinger, da der er vores opfattelse, at det ogsa skal vaere muligt at indrette sin bolig 
fornuftig nar man har valgt at bo i landzonen. Derudover er der en del der onske at grave et vandhul 
eller oprense et eksisterende. Dette kan vi kun bifalde da et vandhul altid er til gavn for naturen. 

A f storre sager har der vaeret lokalplan 70, hvor kommunen onskede at overfore 68.000 m 2 af Aka-
demigrunden fra landzone og til byzone. Nu kan man selvfolgelig sporge om det dog har nogen 
praktisk betydning. Det mente vi i lokalkomiteen, da omrader i landzonen er vaesentlig bedre be-
skyttet mod bebyggelse, og i hvert enkelt tilfaelde kraever en tilladelse efter planloven. 



Hvis der er nogle af jer der har vaeret ude at ga tur i Suserup Skov for nylig, har I nok lagt maerke til 
at der er kommet nogle skilte op, hvor der star, at der ikke er adgang til den centrale del af skoven. 
Skiltninger er opsat med amtets godkendelse, men da det at lukke en ellers offentlig tilgaengelig 
skov kraever en tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven, har amtet vaeret ude pa meget tynd is, da 
tilladelsen forst blev givet fern maneder efter at skiltene blev opsat. Tilladelsen blev i ovrigt forst 
givet efter at Friluftsradets havde indgivet en klage. Yderligere var begrundelserne i tilladelsen me
get mangelfulde, og i den ordlyd som de foreligger helt uantagelige. For, efter Naturbeskyttelseslo
ven, at lukke et omrade for faerdsel skal der foreligge nogen virkelig tungtvejende grunde, og af de 
tre grunde der var anfort, er de to ubrugelige og den tredje ikke tilstraekkelig belyst. Afgorelsen er 
derfor blevet anket til Naturklagenaevnet, dog med den bemaerkning, at Det Videnskabelige Udvalg 
for Suserup Skov har frem til September naeste ar til at dokumenterer, at det er nodvendigt for den 
forskning der foregar, at en del af skoven lukkes for faerdsel. 

Sa ma vi jo heller ikke glemme vores foljeton i Lynge Eskilstrup. Det er for darligt, at Amtet endnu 
ikke har sorget for at affaldsdepotet er bragt i overensstemmelse med den virksomhedsgodkendelse 
der i sin tid blev givet. Nar man gar op pa bjerget i dag er det hele daekket af en gang byggeaffald. 
Murbrokker og kabelstumper ses overalt, ligesom det er dybe render dannet af regnvand der lober 
ned fra de store vandpytter pa toppen. 

Der skal nu ogsa falde noget ros af til Amtet. Gennem de sidste par ar er der blevet frilagt og genop-
rettet flere vandlob i kommunen. For knapt fjorten dage siden var det en tidligere rorlagt straskning 
af Horsebog Baek der blev abnet. Flot. 

I dag skal vi ogsa tage afsked med Erling Engstrom. Erling har vaeret med i lokalkomiteen siden 
1981 og du har altid kunne bidrage med sin store viden om forholdene i vores kommune. Ligeledes 
har du en enestaende evne til at bringe os ned pa jorden, hvis blev alt for flyvske i vores betragtnin-
ger. Personligt vil jeg komme til at savne dig, men jeg lovede dig jo for tre ar siden, at jeg ikke ville 
prove at overtale dig en gang til. Tak for den tid du har vaeret med. 

For mit eget vedkommende er det min sidste formandsberetning, da jeg pa grund arbejdsmaessige 
opgaver ikke laengere ser mig i stand til at varetage hvervet som formand for lokalkomiteen pa pas-
sende vis. 

Jorgen Tybrind 

Formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i Soro. 


