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Arsberetning ved Danmarks Naturfredningsforenings arsmede i Sore 
Lokalkomite den 7. november 2000. 

Lokalkomiteen kar behandlet en del sager i arets lob. De mindre sager drejer sig ofte om 
ombygninger, tilbygninger, eller opforelse af carporte og garager i omrader unden for bymasssig 
bebyggelse, hvor der skal gives tilladelse efter planloven. Disse har ikke givet anledning til 
bemaerkninger, men lokalkomiteen har gennemgaret dem alle for at sikre, at intet er overset. 

En del sager har omhandlet etablering af soer. Disse har vi kun kunnet godkende med glaede, da det 
altid er til gavn for naturen. 

A f storre sager kan nasvnes forslag til lokalplanerne for Abildvej omradet, Bjernede og 
Akademigrunden. De toforste drejer sig om etableringer af boligomrader, der falder i pagt med 
naturen. Pa Akademigrunden skal opfores kantinebygning og alumnat pa omradet ved 
Rektorgarden, hvor det gamle sygehus la. 

En sag, som vi kun kunne hilse med glaede var ansogningen fra Soro Kommune om reduktion af 
indvindingstilladelsen for vand fra 950 000 m3 til 650 000 m3. Flot klaret at vi alle sparer pa 
vandet. 

Soro So er jo en perle, som vi skal passe pa. V i har haft et par moder med Ole Bay fra Teknisk 
Forvaltning og Jens Thomsen fra Stiftelsen Soro Akademi. Her har vi arbejdet med natplaceringen 
for Lille Klaus og Faerobaden. V i har efter en del breweksling faet broen med et tilhorende 
redskabsskur placeret inden for lokalplanens rammer et par meter nord for Roklubbens bygninger. 
Ved disse moder har udseendet af de etablerede foreningers omrader vasret besigtiget og vores 
onske er, at dette sobyggeomrade ma fa et mere ensartet og faerdigt praeg. 

Suserup Skov har stadig besog af videnskabsfolk, der laver forskning i en del af skoven. 
Lokalkomiteen har vasretpa rundtur med den videnskabelige leder Jens Emborg og har set bag de 
indhegnede omrader. Selve skoven er i hvert fald et besog vaerd. Der er sket store aendringer efter 
stormen 3. december sidste ar. 

V i har haft forelagt et par pjecer, der skulle revideres. Det ene var en artikel af P.H. Harrritz om 
omradet ved Tystrup So. Den tog Jorgen Tybrind, der arbejder i omradet sig af, og det siger vi tak 
for. 
Desuden sendte vi i et par forslag til benyttelse af omradet. Her kan naevnes, at foreningen foreslog 
at soen ved Rytterbjerget skal kunne benyttes til lystfiskeri. 

Lokalafdelingen skal have egen hjemmeside. Det er endnu kun i den indledende fase. Stig Pedersen 
skal sta for den. 

Som I sikkert har laest i foreningens blad Natur og Miljo, vil foreningen meget gerne gore noget for 
at fa kortlagt kirkegardsdiger. Lokalkomiteen har vaeret ved vores 9 kirker og gjort optegnelse, 
udfyldt skemaer og indsendt til videre bearbejdning. Tak til Stig, der her har trukket det storste lass. 



At se pa diger og kirkegardmure var en spaendende oplevelse. Jeg opdagede pludselig, hvor meget 
jeg ikke vidste om mure og gasrder omkring kirkegardene. Der er mange spaendende planter, hvis de 
ikke er ryddet med gasbrasnder. Vores arbejdsark om dette er sendt videre til samarbejdsformanden, 
der vil koordinere de forskellige lokalkomiteers oplysninger til en faelles mappe. 

I Natur og Miljo 3 er en artikel om at genopdage stier og markveje. Mange gamle stier er 
forsvundet. Foreningen vil i efteraret gennem kampagner saette fokus pa stier og markveje. Maske 
var det noget for medlemmerne at deltage i . Pa modet i Natur og Miljo Kontakt i Soro Kommune 
tog jeg emnet op til debat. Her var savel positive som negative tilkendegivelser om emnet. 
Udgangen pa det blev, at Lokalkomiteen far tilsendt kopier af gamle kort, hvor de gamle 
stisystemer er optegnet. Lokalkomiteen mener, at det er vigtigt at bevare de gamle stier, sa der er 
mulighed for at ga ture i det dejlige landskab og ikke blot se pa det fra bilen eller landevejen. Nar vi 
far kortene, vil vi forsoge at arrangere en eller flere ture ad gamle stier. 

Lokalkomiteen har arrangeret 3 ture i lobet af aret: 

I maj stod Rolf Lehrmann for en udmasrket nattergaletur med 30 deltagere. 

I juni lededes turen i Akademihaven af Jens Thomsen og Niels Erik Treshow. Det var en dejlig 
aftentur, hvor savel vejret som arangementet var vellykket. 50 personer deltog. 

I September gik vi langs Lynge Bask under Ei l i f Byrnaks kyndige vejledning. Her sa vi, hvordan 
plante- og dyreliv havde faet et loft, efter at aen er lagt tilbage i de oprindelige rammer. Turen 
afsluttedes med, at de to biologer ved hjaslp af specielt fiskegrej viste fiskelivet i aen. Det var blevet 
meget rigere efter omlaegningen. Der var ca. 60 deltagere pa denne tur. — — 

Ture i foraret er vi sa smat begyndt at planlasgge. Et mode med genbrugsstationens leder, 
Munkholm er i stobeskeen. Nattergaleturen er vel obligatorisk, og en tur i Suserup Skov kan ogsa 
komme pa tale. Ved nasste Lokalkomitemode vil det vaere et punkt pa dagsordenen. 

DN-lokalkomite er i gang med et indledende samarbejde med Soro Kommune i 
spildevandsplanlaegning i det abne land. Det er vigtigt, at spildevandslosningerne bliver lavet, sa de 
bliver gode for miljoet. E i l i f og Ella er tovholdere her. 

Hvis medlemmerne sidder inde med gode ideer til arrangementer, ma I meget gerne komme med 
forslag til ture. Det modtages med tak. Lokalkomiteen har ligeledes ofte brug for ekstra haender, sa 
hvis I har lyst til at hjaslpe, hore vi meget gerne fra jer. I Soro er der ca. 600 medlemmer, som meget 
gerne skulle deltage aktivt i de kommende ar. Sa lad os hore fra jer med ros og ris. 

Lokalkomiteen har haft et udmasrket og positivt samarbejde med Soro Akademis Stiftelse, 
Kommunen og Amtet. Jeg har som ny og delvis uerfaren formand mattet sporge mange gange og 
har altid faet svar og hjaslp. Tak for det. 

Lokalkomiteen har deltaget i to reprassentantskabsmoder. Det er Ella, der har vaeret af sted. Hun vil 
senere redegore for disse moder. 

V i har i Lokalkomiteen forsogt at komme, nar der er blevet kaldt pa os. V i har fordelt arbejdet 
mellem os, sa det har vasret muligt at deltage i de fleste arrangementer. I samarbejdsudvalget, hvor 



flere lokalkomiteer modes, har vi ikke vaeret flittige deltagere, men det er noget, vi i det kommende 
ar vil forsoge at rade bod pa. 

Som ny formand har jeg sandelig trukket pa min lokalkomite. Dens medlemmer har vaeret til stor 
hjaslp med al den viden, flere af de "gamle" sidder inde med. Tak til lokalkomiteen for rad og stotte 
i det forlobne ar. 
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