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Indledning 
Denne skriftlige beretning for DN Sorø er bestyrelsens gennemgang af de fleste af vores aktiviteter i det 
forløbne år. 
 
Beretningen er blevet til i et samarbejde med vores arbejdsgrupper og repræsentanter i fora, som hver for sig 
beretter fra sit felt. Covid 19 har også sat sit præg på DN i denne beretningsperiode. Årsmøde 2020 blev udsat 
og først holdt digitalt i februar 2021. Samråd Sjællands halvårlige møde i marts blev holdt digitalt og det 
samme gjorde DN Repræsentantskabets møde i april måned. I skrivende stund er vi kommet lidt fri af Covid 19 
og de affødte restriktioner. Dejligt for foreningslivet at vi igen kan mødes fysisk. 
 
Billeder fra året i afdelingen kan ses her: https://photos.app.goo.gl/UCM3Qc3e1EUTjwmA6 
 
DN Sorø har ca. 850 medlemmer, hvoraf vi har registreret ca. 45 som aktive medlemmer. Hvert år i december 
gennemgår vi listen af aktive. Nogen falder fra og nye kommer til. Sådan vil det nok altid være med frivilligt 
arbejde. DN Sorø er en levende og dynamisk forening. Der er, som altid, brug for flere aktive, og der er opgaver 
nok både til hænder og hoveder. 
De mange aktive medlemmer er baggrunden for, at vi er en velfungerende DN-afdeling. Uden dem ville DN 
Sorø være langt mindre synlig. De aktive er organiseret i 10 arbejdsgrupper, som hver har en tovholder, der 
løbende melder tilbage til bestyrelsen og Podio, om hvad der foregår i gruppen. Podio er den digitale 
samarbejds- og sagsstyringsplatform for de aktive. 
 
Arbejdsgrupperne er pulsen i foreningen. Med arrangementer, ture og faglige udspil er de uvurderlige for os. 
Der skal derfor lyde en tak til alle, der hver på sin måde, yder en indsats for DN Sorø. Denne skriftlige 
beretning suppleres af en mundtlig beretning, som formanden aflægger på Årsmødet onsdag den 10. 
november 2021. 
 

Bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen leder den lokale afdeling og træffer de beslutninger, som er med til at fremme foreningens formål 
på lokalt plan. Den har 12 medlemmer og holder møde en gang om måneden bortset fra juli. Suppleanter og 
øvrige aktive indbydes altid til at deltage i møderne, hvor der gennemsnitlig deltager 8 – 14 personer, det kan 
være bestyrelsesmedlemmer, suppleanter eller interesserede aktive medlemmer. Det flotte fremmøde 
betyder, at debatter og beslutninger bygger på indsigt og nuancer, og giver formanden et solidt mandat, når 
DN Sorøs synspunkter skal tegnes i offentligheden. 
 
DN Sorø får ofte henvendelse om sager vi bør se på. Bestyrelsen drøfter alle henvendelse og afgør, om det er 
noget vi skal gå videre med. I bestyrelsens overvejelser indgår om problemstillingen påvirker DNs interesser 
dvs. natur, miljø og grøn omstilling, om den har en vis størrelse og har almen interesse. 
 
Normalt indbyder bestyrelsen en gang om året til et socialt arrangement for de aktive, der byder på lidt at 
spise og mulighed for samvær, hvor det sociale og den uformelle dialog er i højsædet. Det har været udsat i år, 
men vil blive genoptaget i løbet af den kommende vinter. 
 

Bestyrelsens høringssvar 
Bestyrelsen har i løbet af året sendt flere høringssvar til relevante myndigheder. Oplægget er normalt kommet 
fra formandskabet på baggrund af input fra en eller flere arbejdsgrupper eller enkeltmedlemmer. 
Nedenstående tre eksempler. Alle høringssvar kan ses på DN Sorøs hjemmeside: https://soroe.dn.dk/ 
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Vandforsyningsplan 
DN Sorø har haft bemærkninger til Sorø Kommunes forslag til vandforsyningsplan for 2021-2035. 
Vandforsyningsplanen er naturligvis teknisk, så vi fandt grundlæggende, at planen har for lidt fokus på, hvad 
Sorø Kommune vil gøre, når der er konstateret ”miljøfremmede stoffer” i drikkevandsboringer i Bjernede, 
Dianalund, Fjenneslev, Frederiksberg, Munke Bjergby, Ruds Vedby og Sorø. 
 
Vi opfordrer til øget fokus på sprøjtning i de såkaldte boringsnære områder, BNBO og også til, at kommunen i 
høj grad ser på de arealer, hvor vores grundvand dannes. De såkaldte indvindingsoplande, som skal 
kortlægges og beskyttes yderligere. Så vores efterkommere får glæde af rent drikkevand, direkte fra 
undergrunden i Sorø Kommune. 
 
Jordforurening 
Vi har sendt kommentarer til Region Sjællands Strategi mod jordforurening for perioden 2021-2030. Vi 
ønskede bl.a. mere fokus på de konkrete forureninger i de respektive kommuner. Bl.a. et ordentligt kort, evt. 
som link, hvor man med zoom-funktion kan se ned på den enkelte kommune, hvor de alvorlige forureninger 
er. 
Derudover henledte vi regionens opmærksomhed på 6 områder i Sorø Kommune, hvor vi kan være bekymret 
for forurening af grundvand og af overfladevand via grundvandsforureninger: Korkfabriksgrunden i 
Pedersborg, Sjællands Lastvognsophug, Den tidligere gummifabrik i Stenlille, den tidligere fabriksgrund fra 
Dansk Cykelmateriel i Vedde og den meget store tidligere losseplads ved Løng. 
 

Pilegårdstrekanten 
DN Sorøs har afgivet høringssvar til udkastet til Pilegårdstrekanten i Dianalund. 
Vi roste planen, som på lange strækninger er både visionær og gennemtænkt. 
 
Der var dog efter vores opfattelse brug for at stramme op på lokalplanens formål, hvis de gode intentioner om 
bæredygtighed og biodiversitet skal have et holdbart juridisk ophæng. Vi foreslog derfor, at det af formålet 
skal fremgå, at bebyggelser skal opføres som lavenergibyggeri, og at valgte løsninger skal understøtte skabelse 
af natur og biodiversitet. Formålet med at få det ind i lokalplanens formål er, at der ikke er adgang til at 
dispensere fra formålet. 
 

Formandskabet 
Formandsskabet består af formanden, Niels Hilker, og næstformanden, Rolf Lehrmann, og håndterer alt 
omkring kommunikation med omverdenen, dvs. forholdet til pressen, hjemmesiden, sociale medier, Podio-
arbejdet, arbejdet med et nyhedsbrev, samt forberedelse af afdelingens bestyrelsesmøder og årsmødet, 
herunder indsamling af status fra arbejdsgrupper og fora til årsberetningen. 
Formandskabet arbejder løbende med kommunikationen, bl.a. indenfor nedenstående kategorier: 
 
Podio: Formandskabet sørger for at alt det, som DN Sorø arbejder med, det være sig myndighedsafgørelser, 
opfølgning på disse, dokumenter, intern og ekstern kommunikation, billeder, møder, mails og ture bliver gjort 
tilgængeligt for alle de aktive i DN Sorø via DN Sorøs arbejdsrum i IT-værktøjet Podio.  
Sagerne, som findes i DN Sorøs arbejdsrum, danner grundlag for bestyrelsens arbejde på 
bestyrelsesmøderne med godkendelse af sags- og plangruppens arbejde med myndighedsafgørelser, 
høringssvar, lokal- og regionsplaner o.m.a. 
 
Nyhedsbrev: Formandskabet sørger for at der udsendes nyhedsbreve dækkende arbejdet i DN Sorø. 
Nyhedsbrevet udsendes til alle, som ønsker at modtage det, ca. en gang hver måned. I løbet af det 
indeværende år er der således udsendt 12 nyhedsbreve.  Statistikkerne viser, at nyhedsbrevene udsendes til 
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omkring 625 personer, som abonnerer på afdelingens nyhedsbrev og viser også, at omkring 40% af 
modtagerne åbner mailen, mens omkring 10% klikker videre til hjemmesiden, hvis der kan læses videre der. 
Disse tal viser, at der er meget stor interesse for afdelingens arbejde. 
 
Pressekontakt: DN Sorø har flere gange været i direkte kontakt med pressen, og bliver generelt behandlet 
godt og kan få vores historier gengivet, ligesom pressen møder frem ved flere af vores arrangementer. 
Efter hvert bestyrelsesmøde orienteres de lokale medier om markante beslutninger, enten i form af 
pressemeddelelser eller i form af læserbreve. Alt i alt er der et meget positivt samarbejde med de lokale 
medier. DN Sorøs medie-kontakter kan ses på hjemmesiden.  
 
Hjemmeside: DN Sorø videreudbygger løbende sin hjemmeside (http://soroe.dn.dk/). Hjemmesiden 
indeholder pt. 178 enkeltsider og besøges ugentligt ca. 700 gange, hvilket er en fortsat stigning, en stigning 
som startede med corona-epidemien.  
 
Information: Formandskabet behandler alle indkomne mails til DN Sorø og sikrer, at der bliver reageret på 
alle, hvor der er behov. Siden december 2012 har DN Sorø modtaget over 4550 mails. 
Endvidere sammensætter formandskabet dagsordenen for bestyrelsesmøderne og udsender efter møderne et 
beslutningsreferat til alle aktive. 
 
Facebook: DN Sorø er på facebook som en NGO-gruppe under navnet: DN Sorø. Vi har medio september 
2021 i alt 445 følgere.  

 
Den valgte bestyrelse d. 9. februar 2021, inkl. suppleanter. 

 
Årsmødet og det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev pga. Corona-restriktionerne afholdt 
digitalt. 
Øverst fra venstre øverst: Jens Jørgen Hansen (suppleant), Rolf Lehrmann (næstformand), Jan E. Pedersen, 
Signe Friis Jørgensen, Jeppe Jørgensen, Ragnhild Lindsø, Michael Torp (suppleant), Lena Bau, Kirstine Dahl, Jan 
Woollhead, Niels Hilker (formand), Armin Vauk, Niels Levinsen. 
Henning Bussenius-Larsen og Simone Andersen (suppleant) kunne desværre ikke deltage i bestyrelsesmødet. 
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Arbejdsgrupper 
Ad hoc kommunalvalggruppe 
Tovholder: Niels Hilker. Deltagere i arbejdsgruppen: Rolf Lehrmann, Jan Woollhead, Lena Bau, Niels Levinsen, Katja Bjørn Parlo 
Bestyrelsen har nedsat en ad hoc arbejdsgruppe, der har til formål at sikre at natur, klima og grøn omstilling 
får en central placering i den kommunale valgkamp. Gruppen nedlægges på bestyrelsens december møde 
efter at have afleveret en kort evaluering af aktiviteterne og effekten. 
 
Arbejdsgruppen har udarbejdet et baggrundsnotat om 10 emner inden for natur, miljø og grøn omstilling, - der 
efter bestyrelsens godkendelse –bruges som afsæt for af DN Sorøs eksterne kommunikation i forbindelse med 
kommunalvalget. 
 
I forlængelse heraf er de opstillede partier med udgangspunkt i de 10 emner indbudt til at give DN Sorø, 
hinanden og borgerne et ”grønt håndtryk” Et håndtryk om, at dette er vi enige om at gøre noget ved i den 
kommende valgperiode. Vi har modtaget svar fra SF, Enhedslisten, Konservative og Radikale, og der var 
overvejende stemning for et håndtryk om at sikre rent drikkevand og grundvand fri for giftstoffer i den 
kommende valgperiode. Der udestår så, at partierne uddyber og konkretiserer deres tilsagn. 
 
Under overskriften ”Det er vigtigt at vide, hvem du skal stemme på, hvis du vil stemme GRØNT” har 
arbejdsgruppen udarbejdet en folder til uddeling. I folderen er udvalgt 5 områder fra baggrundsnotatet, hvor 
vi opfordrer vælgerne til at undersøge om partierne dels har relevante løsninger, dels har taget initiativer i den 
forløbne valgperiode. De 5 områder er; 
rent drikkevand, en biodiversitetspolitik, grønne og bæredygtige skoler, en grøn mobilitetsplan og kommunalt 
klimalederskab. DN Sorø opfordrer vælgerne til at tage parti for naturen, miljøet og den grønne omstilling. 
 
I skrivende stund forbereder arbejdsgruppen et DN-valgmøde den 27. oktober i Salen kl. 19.00. Det er tanken 
at dele aftenen op i tre temaer, så drikkevand/grundvand, natur og klima får ca. 45 minutter hver. 
 

Affald og Genbrug 
Tovholder: Linda Nielsen. Deltagere i arbejdsgruppen: Jan E. Pedersen, Signe Friis Jørgensen, Søren Mogensen, Ragnhild Lindsø, Rolf Lehrmann. 
 

Affaldsindsamlingen søndag den 18. april 2021 var en ubetinget succes. Med de godt 100 indsamlere, der 
mødte frem ved Banevej/Skælskørvej, overgik vi alle tidligere år. 
Der mødte mange børnefamilier frem. Det var vi forberedte på og havde derfor lavet børnevenlige ruter, der er 
kortere og trafiksikre. De voksne og erfarne indsamlere fik opgaven langs indfaldsvejene, hvor der er meget 
trafik og desværre rigtig meget affald. 
Det er på de strækninger de store mængder indsamles. Alle gik til opgaven med stor ihærdighed. 
Der var samme dag indsamling i andre lokalområder i kommunen, flere end der plejer at være. For første gang 
i flere år, havde vi en indsamling i Dianalund. Derudover har der været indsamlinger i Alsted-Fjenneslev, Nyrup, 
Ruds Vedby, Verup, ligesom spejdernes også tog deres tørn. 
Tilbagemeldingen fra Vej og Park var, at der blev samlet rigtig meget ind. 
Vi vejer og måler ikke det indsamlede affald, formålet med vores affaldsindsamling er først og fremmest at 
sende et budskab om at affald ikke hører hjemme i naturen, det gør skade og det ser grimt ud. 
Affaldsgruppen har over de to sidste år styrket vores formidling om affald i naturen.  
Vi har lavet en udstilling med eksempler på, hvor lang tid det tager at nedbryde forskelligt affald i naturen. Vi 
har fået lavet et banner, som vi sætter op et par uger i forvejen. 
Børnene får et affaldsheltediplom og et badge efter indsamlingen. Takket være de fantastiske medlemmer af 
affaldsgruppen, har vi efterhånden udviklet så meget godt et formidlingsmateriale, at vi bør høre DNs 
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sekretariat, om det er noget, de er interesseret i at udbrede. 
Affaldsindsamlingsdagen er altid en fornøjelse, når solen skinner og man mærker at foråret er kommet. 

 
Affaldsgruppen efter veludført affaldsindsamling d. 18. april 2021.  
Fra venstre: Ragnhild Lindsø, Jan E. Pedersen, Rolf Lehrmann, Signe Friis Jørgensen, Linda Nielsen 

Arbejdsgruppen Grøn Omstilling 
Tovholder: Armin Vauk, Katja Bjørn Parlo. Deltagere i arbejdsgruppen: Leif Møller, Niels Hilker, Niels Levinsen, Andreas Leed, Jan Woollhead, Arne 
Juul Jensen 

I arbejdsgruppen Grøn Omstilling (GO) har vi arbejdet med forskellige klima- og omstillingsrelaterede tiltag i 
2020 - 2021, selv om Corona indskrænkede aktivitetsniveauet. 
Her skal frem for alt nævnes "Haver, der gør en forskel", som er et initiativ, der gennem fælles 
arbejdsindsatser hjalp haveejere til at gøre deres have mere biodiversitets- og klimavenlig. Over ca. 5 
workshops blev der gravet vandhuller, etableret hügelbede m.m., men også den sociale side, med mange 
samtaler om klima og biodiversitet, har haft stor betydning. Der var god tilslutning til workshoppene og vi 
regner med at gentage succesen kommende forår. 
Derudover er der sat gang i projektet "Plastikposefrit Sorø", som samler folk om at sy stofposer, som skal 
erstatte plastposer i vores by.  
Endelig har vi afholdt et velbesøgt arrangement på værkerne, hvor Karoline Nolsø Aaen fra Permakulturhaven 
Myrrhis introducerede den klima- og biodiversitetsvenlige permakultur metode. 
Gruppen er i gang med at adoptere verdensmål nr. 13 – Klimaindsats i samarbejde med Sorø Kommunes 
verdensmålsambassadør, et arbejde vi forventer os meget af. 

 
Eventgruppen 
Eventgruppen forventes nedlagt i forbindelse med årsmødet 2021, medmindre der er en tovholder, som 
melder sig. DN Sorø har dog afholdt en række arrangementer i løbet af året samt deltaget i en række andre 
arrangementer, arrangeret af andre organisationer. 
Referater fra arrangementerne kan ses på hjemmesiden: 
https://soroe.dn.dk/arrangementer/afholdte-arrangementer/afholdte-arrangementer-2021/ 
 

Arrangementer i 2021 
Nedenfor lidt om nogle af de afholdte arrangementer  
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Permakultur. DN Sorø ved arbejdsgruppen omkring Grøn Omstilling havde inviteret Karoline Nolsø Aaen 
fra Permakulturhaven Myrrhis til at fortælle om klimavenlig dyrkning af haveafgrøder på Værkerne i Sorø. 
Aftenen blev både spændende og lærerig, så det var dejligt, at i alt 49 deltagere havde fundet vej til Værkerne 
en kold, blæsende og regnfuld aften d. 18. august 2021. 
Et fyldigere referat fra den spændende aften kan læse på DNs hjemmeside: 
https://soroe.dn.dk/arrangementer/afholdte-arrangementer/afholdte-arrangementer-2021/permakulturhaven-og-klimavenlig-produktion-af-groentsager/ 
 
 
Sportur i Alsted Skov. Vejret var fint for de ca. 25 deltagere i sensommervandringen i Alsted Skov, som 
"sporgruppen" havde arrangeret. Jan E. Pedersen var guide på turen og fortalte om stort og småt fra 
sporgruppens arbejde. 
Det blev bl.a. nævnt, at turen i Alsted skov var den årlige fejring af de 11 spor i Sorø Kommune, som DN Sorøs 
arbejdsgruppe tilser. Deltagerne så eksempler på foldere fra andre spor og blev ellers opfordret til at holde sig 
orienteret på DN Sorøs hjemmeside. 
Sporene har til formål at give borgerne mulighed for på egen hånd, at følge en veltilrettelagt rute, der viser 
forskellige sider af Sorøs natur. 
 
Folkemøde i Sorø. DN Sorø deltog i årets meget besøgte folkemøde i Sorø d. 18. september 2021. DN Sorø 
havde en stand, hvor vi generelt snakkede med alle om naturen i Sorø, uddelte vores valgfolder (læs via dette 
link: https://soroe.dn.dk/departments-media/28575/preview_kommunalvalgsfolder-2021.pdf). Derudover 
inspirerede vi til ture i Naturen og viste vores inspirationsvæg med bi- og insekthoteller samt fremviste vores 
arbejde med opsætning, vedligehold og inspektion af hasselmuskasser til Sorø Kommunes panda - 
Hasselmusen. 
Derudover deltog 2 af vores aktive fra Grøn Omsætning arbejdsgruppen i debatterne på folkemødet med 
klimadagsordenen. 
Vi glæder os til næste års folkemøde i Sorø 

 
Jan E. Pedersen i snak med Dask Folkepartis Lars Schmith ved DN Sorøs stand på Folkemødet 

Hasselmusens beskyttelse 
Tovholder: Heidi Slesvig. Deltagere i arbejdsgruppen: Jan E. Pedersen, Henning Kurt Hansen, Torben Røntorp, Kim Simonsen, Johnny Hansen, 
Morten Christensen 
Arbejdsgruppen har gennemgået og renset 137 kasser den 10. og 11. april 2021. Vi observerede 23 tomme 
hasselmusreder hvoraf 2 kasser, hvor der lå en hasselmus i hi. 
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Den 25. og 26 september 2021 gennemgik vi områderne for at lave status. Her fandt vi 135 kasser. De 24 
kasser indeholdt tomme hasselmusreder. Derudover så vi 14 kasser med hasselmus og i alt så vi 16 hasselmus. 

Det er et trist resultat, hvis vi kigger på optællingen den 17. og 18. oktober 2020, hvor vi fandt 139 kasser, 
hvoraf de 41 kasser indeholdt 41 tomme hasselmusreder. Dengang fandt vi 3 kasser, hvor vi i alt så 4 
hasselmus. Det er altså et markant fald i antal observerede hasselmusreder i vores kasser fra sidste år. 
Men 2020 var formentlig også det bedste hasselmussår, vi har haft. 
 
Vi observerede en del flagermus, som sov i kasserne, dem lod vi selvfølgelig være og lukkede kasserne 
forsigtigt igen, faktisk observerede vi i alt 14 stk. Dette bør anspore til at vi får etableret en flagermusegruppe 
i DN Sorø regi. 
 
Hasselmusgruppen har endvidere haft besøg af pressen af to omgange. Der blev optaget et 5-6 minutters 
indslag den 10. april 2021 med Signe Roulund omkring hasselmusen og den 11. april 2021 kom en fotograf og 
en journalist med i skoven for at skrive en artikel omkring hasselmusgruppens arbejde. Artiklen og fotos vil 
blive bragt i ugebladet ”Hjemmet” til foråret 2022. 
 
Vi har et godt samarbejde med lodsejerne og ejerne af skovområderne og det er dejligt, når de bakker op om 
vores arbejde og er lige så spændte, som vi, på om vi finder hasselmus og hvordan bestanden er i år. 
 
 

Natur- og fredningsgruppen 
Tovholder: Jan Woollhead. Deltagere i arbejdsgruppen: Lene Kunkel, Jan E. Pedersen, Henning Bussenius-Larsen, Ella Hilker, Rolf Lehrmann 

Natur- og fredningsgruppen har fået ny tovholder i år, nemlig Jan Woollhead. Arbejdsgruppen mødes jævnligt 
og kigger på såvel sager af fredningsmæssig karakter, men også generelt på naturen i Sorø Kommune og dens 
tilstand. Arbejdsgruppen har lovet at adoptere verdensmål nr. 15: Livet på land, overfor Sorø Kommune. 
Nedenfor ses nogle af de mange emner gruppen har været rundt omkring i løbet af året. 

Sorø kommunes alléer 
DN Sorø er meget observante på tilstanden af de 4 fredede alléer i Sorø Kommune og følger nøje hvordan de 
udvikler sig og har bl.a. fremsendt et forslag til pleje af alléerne, ligesom vi har været på besigtigelse af 
alléerne sammen med Kommunens folk. 
 
Alléen på Skælskørvej/Banevej. Alléen udvikler sig rigtig godt efter nyplantning, på trods af voldsomt 
gravearbejde mod søsiden. Undervejs blev 2 træer skadet voldsomt og 7 andre træer blev skadet i toppen. De 
2 træer blev erstattet af nye træer, så der ikke kan ses forskel. Kommunen erstattede derefter alle de 7 
resterende træer med nye lindetræer, fra samme genstamme, blot endnu større. De planter, som er plantet 
for et par år siden, er blevet studset af professionelle, mens de nye træer må vente med en lignende 
alléklipning. 
 
Krebshusalléen. Skiltet ved alléen er genopsat og pleje er blevet gennemført, men skal fortsat følges. 
 
Reitzensteins Allé. DN Sorø er i gang med at afdække historien bag alléen, så der kan opstilles en 
informationstavle ved alléen, som i øvrigt udvikler sig rigtig pænt efter plantning af de resterende træer. 
 
Fægangen. Kommunen fik opsat parkerings forbudt skilte i alléen efter DNs ønske. Man kan ikke sige at 
skiltene pynter i den smukke allé og det modtager vi da også en del kritik for, men til gengæld synes de at 
virke med meget få parkeringer i Fægangen til ugunst for de meget gamle og smukke egetræer. Indgangen til 
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BMX-banen er blevet lukket af i henhold til fredningen og der er i stedet etableret P-pladser helt op til det 
kommende klubhus. 
I forbindelse med arbejdet med nedlægning af fjernvarmerør hen over Fægangen og gennem Filosofgangen 
var DN Sorø i dialog med forsyningen og fik aftalt et bedre forløb med mindre skadevirkning på de gamle 
træer. 
 

Fredningssager 
Suserup Enge. Naturstyrelsen havde et ønske om at etablere et fritidsområde ved Suserupgård. Området er 
landskabsfredet, så Fredningsnævnet havde indkaldt til besigtigelse på stedet. Naturstyrelsen fremlagde 
planer om at etablere et stort bålsted, 4 sheltere og et madpakkehus på stedet. 
DN Sorø udtrykte på stedet bekymring for den nærtbeliggende Suserup Skov og for om stedet med de mange 
overnatningspladser, kunne blive et (for) populært mødested for områdets unge, samt insisterede på at der 
skulle etableres gode toiletforhold på stedet. 
Fredningsnævnets kendelse tog skyldigt hensyn til DN Sorøs bemærkninger, men etableringen af 
madpakkehus, toilet og 2 sheltere er ikke påbegyndt endnu. 

Supplerende fredning i Åmosen. Miljø- og Fødevareklagenævnet har netop været på besigtigelse af området 
for at forsøge at komme med en endelig fredningskendelse med erstatning til lodsejeren, Bodal Gods. 
Parterne har absolut ikke fælles fodslag og det lykkedes endnu engang at komplicere sagerne, så en kendelse 
synes ikke umiddelbart forestående. 

Dialog med Sorø Kommune 
Natur- og Fredningsgruppen holder løbende dialog med Sorø Kommunes medarbejdere og holder årligt et 
dialogmøde, hvor diverse emner bliver taget op. 

Danmarks Vildeste Kommune. Sorø Kommune har tilsluttet sig konkurrencen om at blive Danmarks vildeste 
Kommune, hvilket indebærer, at borgere og foreninger skal involveres i arbejdet med at gøre kommunen 
vildere, et arbejde, som DN Sorø har givet input til.  
På årsmødet vil en repræsentant for Sorø Kommune fortælle om resultaterne af Kommunes arbejde og de 
fremadrettede planer. 

Vandføring og natur i Tude Å. DN Sorø udtrykte vores bekymring for vandføringen og naturen i Tude Å og 
Løngbækken, især efter at klagenævnet tilbageviste gravetilladelsen på Dyssevej 20. Kommunen fortalte, at 
de har et antal vandstandsloggere, som er opstillet på strategiske steder i vandløbene. Nærmeste måler er 
placeret i sammenløbet mellem Tude Å og Munke Bjergbyløbet. Sorø Kommune samarbejder tæt med Region 
Sjælland på området, herunder om en model til vurdering af påvirkning af vandløbene som følge af 
råstofindvinding i området. Pt. vil der ikke blive givet flere tilladelser til gravning under grundvandsstand. 

LIFE projektet i Åmosen. LIFE-projektet omfatter restaurering af højmoserne i Verup og Bodal Moser. 
Projektet som Sorø Kommune har stået for med stort tilskud af EU-midler, er blevet afsluttet med succes. Det 
er nu vigtigt fortsat at sikre områderne, så den genskabte højmosevegetation kan fastholdes og forhåbentligt 
sprede sig. DN Sorø følger med i det fortsatte arbejde. 

Stier og fortidsminder  
Alsted-stien. DN Sorø spurgte på dialogmødet med Sorø Kommune endnu en gang ind til status for den 
nedlagte markvej, se resultatet (eller det manglende resultat) under ’Markante Sager’. 
 
Adgang til Nordskoven. DN Sorø havde fået en henvendelse fra en borger om spærring af en adgangsvej til 
Nordskoven ved Stenlille. Kommunen udstedte et påbud til ejeren om at fjerne skilt og kæde, hvilket 
efterfølgende er sket. Dog har ejeren klaget over afgørelsen til klagenævnet, DN Sorø forventer dog at sagen 
er afsluttet. 
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Den lille natur. DN Sorø arbejder fortsat for ’den lille natur’ dvs. den natur og historie, som findes i og ved 
gadekær, regnvandsbassiner, rastepladser, markeringssten, fortidsminder o.lign. 
I 2021 har arbejdsgruppen besøgt en lang række markante fortidsminder i kommunen og afleverer 
efterfølgende en rapport til Sorø Kommune, for at inspirere Kommunen til at tage hånd om ’den lille natur’ 
både hvad angår pleje og formidling. 

 
Et af de flotte fortidsminder som arbejdsgruppen besøgte på sin tur rundt i kommunen. 

 
Truede og beskyttede arter i Sorøs natur. DN Sorø arbejder for at sikre gode leve-, yngle- og 
overvintringssteder for de truede arter i Sorøs natur, herunder især Sorøs ’Panda’, Hasselmusen, men også 
den uhyre sjældne Strandtudse og en række andre truede arter. 
DN Sorø håber at Sorø Kommune vil afsætte ressourcer til at sikre denne del af Sorøs natur og biodiversitet. 

Naturens Dag 
Tovholder: Simone Fie Andersen. Deltagere i arbejdsgruppen: Ragnhild Lindsø, Signe Friis Jørgensen, Rie Kristensen, Rolf Lehrmann 

Naturens dag blev afholdt søndag den 12. september på en smuk og mild sensommerdag med kun lidt regn. 
Der kom løbende besøgende til de forskellige arrangementer over hele dagen, men særligt var Gurli Gris 
naturstien mellem kl. 13:30 og 15:30 godt besøgt. Der blev registreret lidt over 300 besøgende (børn og 
voksne) i løbet af hele dagen. Desværre var der en del aktører, der ikke havde mulighed for at deltage i år, 
men de har meldt tilbage, at vi gerne må kontakte dem igen i 2022. De aktører, der deltog, var tilfredse med 
arrangementet, og vil gerne deltage igen næste år.  

 
Lang kø for at komme i gang med Gurli Gris naturstien 
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Naturpleje 
Tovholder: Lena Bau. Deltagere i arbejdsgruppen: Jan E. Pedersen, Henning Kurt Hansen, Solvejg Karin Pedersen, Bent Jyderup, Kirstine Dahl, Jens 
Jørgen Hansen 
Lørdag den 21. august 2021 fandt det årlige høslæt med le sted på engen i Vaseskov. 
14 dygtige le-slåere fra hele Sjælland var mødt op. Der blev arbejdet flittigt og hårdt, men også hyggesnakket 
undervejs. Der blev kigget lidt på sommerfugle undervejs, og i alt 14 arter af dagsommerfugle blev fundet, 
bl.a. storplettet perlemorssommerfugl, lille ildfugl og 3 arter af kålsommerfugl. 
Fra DN Sorø skal der lyde en stor tak til alle dem der kom langvejs fra for at hjælpe med at forbedre 
biodiversiteten på engen. 
Vi siger også en meget stor tak til Værkstedet Åmosen og kommunens nyttejobbere, som efterfølgende har 
udført det store arbejde med at trække høet væk fra engen og ud i skovbunden. 
Derudover har 2 af gruppens medlemmer, Jan E. Pedersen og Jens Jørgen Hansen, været ude på øen i Løng 
grusgraven for at fælde og samle den voldsomme opvækst. Godt arbejde, som tydeligvis var til glæde for 
ynglefuglene som indtog øen senere på sæsonen. 
Der er plads til mange flere aktive i naturplejegruppen, og vi håber at gruppen vokser i det næste års tid, hvor 
Jens Jørgen Hansen i øvrigt overtager opgaven som tovholder. Tak til Lena for indsatsen og held og lykke til 
Jens Jørgen Hansen. 
 

Sags- og Plangruppen 
Tovholder: Niels Hilker. Deltagere i arbejdsgruppen: Rolf Lehrmann, Katrine Lund Johansen, Søren Mogensen, Ragnhild Lindsø, Jeppe Jørgensen, Jan 
Woollhead, Rie Kristensen 
Gruppen mødes en gang hver måned og behandler mindst 20 sager hver gang. På det efterfølgende 
bestyrelsesmøde fremlægger gruppen udvalgte, relevante sager for bestyrelsen til endelig stillingtagen. 
Sagerne drejer sig ofte om landzonetilladelser, men der har også være sager om lokalplaner, 
kommuneplantillæg, og bygge- og beskyttelseslinjer. Nedenstående er eksempler på problemstillinger. 

Markante sager 
Alsted-stien - Rundturen der blev væk 
Den ulovlige nedlæggelse af markvej ved Alsted er en sag, der går ca. 14 år tilbage, hvor ejeren af Alstedgård 
dengang forbød adgang til en markvej, som forbandt Hejreskovvej med en anden markvej øst for Alsted, og 
dermed gav muligheder for en fin rundtur med udkig til Susådalens særlige natur. 
En ganske kort opsummering. DN, Friluftsrådet og lokalrådet indbragte sagen for Naturklagenævnet, der 
fastslog, at adgang til markvejen fortsat skulle være mulig. Derefter pløjede ejeren markvejen op. Ejeren 
indbragte sagen for Byretten - og tabte. Men intet skete og i 2013 gav Sorø Kommune så tilladelse til at 
nedlægge markvejen. 
DN Sorø måtte endnu engang klage og den 16. juni 2015 blev Sorø Kommunes tilladelse ophævet af 
klagenævnet, som samtidig bemærkede, at det er muligt for ejeren at søge kommunen om etablering af en 
alternativ adgangsmulighed, som grundlag for en ny ansøgning om at nedlægge markvejen. Nævnet siger i sin 
begrundelse, at markvejen har væsentlig rekreativ betydning, idet den giver offentligheden mulighed for at 
opleve Susåen på relativt tæt hold og muliggør en rundtur ad Hejreskovvej og ind ad markvejen tilbage til 
Alsted.   
DN Sorø har igennem årene løbende bedt Sorø Kommune om status på sagen. Senest den 18. august, hvor 
tilbagemeldingen orienterer om, at ejeren har trukket sin ansøgning om nedlæggelse af vejen tilbage og i 
øvrigt ikke havde nedlagt vejen/stien. Han oplyste endvidere, at deklarationen om adgangsforbud var tinglyst 
af Naturstyrelsen, så det forhold måtte vi tage med dem. Naturstyrelsen er imidlertid ikke til sinds, hverken at 
ændre eller aflyse deklarationen, da det kan få afledte konsekvenser for fremtidige 
naturgenopretningsprojekter. På den baggrund har Sorø Kommune henvendt sig til advokat for at få ideer til 
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næste skridt. Vi følger naturligvis fortsat sagen. 

 
Grafisk fremstilling af sagaen om Alsted stien, udarbejdet af Friluftsrådet som vi samarbejder med for at få genetableret en rundtur med udsigt over 
Susådalen som fastsat af Natur- og Miljøklagenævnet. Historien fortsætter … 

Solcelleparken ved Mørup 
DN Sorø har fra et tidligt stadie været i dialog med Stiftelsen Sorø Akademi, der ønsker at etablere en 240 
hektar stor solcellepark ved Mørup nær Fjenneslev, og har på den baggrund fået tilgodeset en række 
synspunkter om bl.a. afskærmende randbeplantning og artsammensætningen heraf, faunapassage, så både 
større og mindre dyr kan passere, samt en respektafstand til §3 beskyttet natur, der er indarbejdet i det 
endelige udkast til lokalplan. 
 
Vores kommentar til den endelige lokalplan blev derfor mere overordnet, hvor vi opfordrede Sorø Kommune 
til at udarbejde en samlet overordnet plan for mulig lokalisering af solcelleparker, så dette ikke styres af 
tilfældige og hurtigt arbejdende kapitalinteresser. 
 
Den kommunale plan skal bygge på indgående analyser af landskabets værdier, så anlægget f.eks. ikke kommer 
til at ligge i områder, som i kommuneplanen er udpeget til større uforstyrrede eller sammenhængende 
landskaber og så et anlæg respekterer sø og å beskyttelseslinjerne og ikke placeres i fredede eller på anden 
måde naturbeskyttede arealer. 
 
Planen skal også tage højde for, om en placering vil påvirke et Natura 2000 område, ligesom en placering 
naturligvis ikke må have en negativ effekt på en bilag IV beskyttet art. Endelig vil vi opfordre til, og støtte Sorø 
Kommune i, at arbejde for en samlet regional planlægning og et statsligt Landsplandirektiv, som de regionale 
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og kommunale planmyndigheder skal rette sig efter ved lokalisering af solcelleparker. 
 

Motocross aktiviteter ved Haverup 
Sorø Kommunes TMU-udvalg havde på et møde givet tilladelse til løbende Enduro-motocross-aktiviteter på et 
naturområde i Haverup. 
 
Området er omfattet af lokalplan 52 om kun at kunne anvendes til naturformål og kan af organiserede 
friluftsorganisationer kun benyttes til naturstudier eller lignende. Altså aktiviteter, der er med til at understøtte 
naturformålet. Hertil kommer, at det efter §1 er lokalplanens formål at udlægge området til naturformål med 
offentlig adgang for cyklende og gående. Altså entydigt fokus på naturformål. 
 
Vi orienterede Sorø Kommune om, at udlånet, efter vores opfattelse, var i strid med selve formålet i 
lokalplanen, hvorfra der ikke kan dispenseres. Vi pegede på, at det tydeligt er lokalplanens ånd, såvel som 
bogstav, at området skal henligge som relativt uforstyrret naturområde. En ”slags vild med vilje” før dette 
endnu var blevet et italesat begreb. Hvis naturen får lov at være, vil den løbende påskønne tilliden, hvilket de 
mange ynglefugle, der allerede har indfundet sig, jo tydeligt viser. 
 
DN Sorø bad om en formel myndighedsafgørelse, som giver mulighed for at prøve beslutningen i klagenævnet. 
Sorø Kommune fik også henvendelser fra omkringboende og besluttede efter kort tid, at tilbagekalde udlånet. 
 
Dybendal contra Munke Bjergby grusgraven 
Som man kan læse nedenfor under afsnittet om Strandtudser i Sorø Kommune på side 14, så har DN Sorø et 
samarbejde med NCC om at sikre yngle-, fouragerings- og vinteropholdsforhold for den sjældne og bilag IV 
beskyttede Strandtudse i den store råstofgrav ved Munke Bjergby. Den løbende aftale med NCC, som 
udvinder, er indgået efter at Region Sjælland ikke i sin gravetilladelse havde taget skyldigt hensyn til 
Strandtudsen og det ikke lykkedes DN Sorø at få dette indføjet i denne. 
Region Sjælland har i sin supplerede tilladelse til den nærtbeliggende råstofgrav i Dybendal på lignende vis 
ikke taget hensyn til Strandtudsens sandsynlige forekomst i råstofgraven, samt ikke mindst ikke taget hensyn 
til Strandtudsen i efterbehandlingsplanerne, men netop sikret dens fjender gode forhold. Dette på trods af 
den eksisterende forvaltningplan for Strandtudsen, som Miljøministeriet har fremlagt i 2015. 
På denne baggrund har DN Sorø fremsendt en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, med påstand om at 
Regionen skal indskrive forholdsregler omkring Strandtudsen i gravetilladelsen, ikke mindst omkring 
efterbehandling. Derudover ønsker vi at Regionen screener hele det store råstofgravningsområde, helt ned til 
og inkl. Bromme Plantage for forekomst af den beskyttede Strandtudse. 

Skovmårkasser i Sorø Kommune 
Tovholder: Rolf Lehrmann. Deltagere i arbejdsgruppen: Jan Pedersen, Kim Simonsen, Bent Jyderup 

Efter en pause på flere år fik arbejdsgruppen gennemført en gennemgang af de opsatte 12 skovmårkasser i 
maj 2021. Der kan desværre ikke konstateres nogen succes med opsætning af kasserne. Der er kun 
konstateret yngel 1 gang i de 12 opsatte kasser og det var i 2016, hvor fotografering med vildtkamera 
desværre kun resulterede i et enkelt glimt af skovmåren. 
Ved besigtigelsen i 2021 kunne det konstateres, at mange af kasserne fortsat fungerede som mulige 
ynglekasser, men at mange trængte til vedligehold og at enkelte helt skulle udskiftes, men generelt må 
udformningen af kasserne siges at være meget fornuftig. 
Gruppen vil fortsætte vedligehold og opfølgning på kasserne i 2022, men vil samtidig tage stilling til 
arbejdsgruppens fortsatte eksistens efterfølgende. 
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Sporgruppen  
Tovholdere: Bent Jyderup, Jan E. Pedersen. Deltagere i arbejdsgruppen: Søren Hansen, Henning Kurt Hansen, Henning Bussenius-Larsen, Torben 
Røntorp, Heidi Slesvig, Benny Werge, Jens Jørgen Hansen 
 

Efter en stort indsat igennem mange år, med og for de spor, som DN Sorø passer her i Sorø Kommune, takker 
Bent Jyderup af og vil meget gerne overdrage koordineringen til nye kræfter. 
DN Sorø håber, at en anden vil overtage arbejdet i forbindelse med årsmødet, med fortsat stor hjælp fra Jan E. 
Pedersen. 
Alle sporene er i fin stand og der kommer løbende foldere i folderkasserne og corona-epidemien har vist 
befolkningen, hvor meget de kan få ud af at gå ture i det lokale område.  
DN Sorøs hjemmeside fik et gevaldigt antal besøgende på siden omkring vores spor fra dag 1, hvor der kom 
restriktioner. Det hele blev båret af hjemmesiden med vandreture og foldere i Sorø, en side som fik 3-4 gange 
så mange besøgende som før restriktionerne, en tendens som er aftaget, men som dog fortsat er væsentligt 
større end før coronaen kom.  
Kig selv på siden: https://soroe.dn.dk/naturen-i-soroe/vandreture-og-foldere-i-soroe/ og tag en tur. 
 
DN Sorø kan konstatere, at der er stor lokal interesse for at udlægge nye spor i de enkelte lokalråd, og DN 
Sorø har kontakt til flere af lokalrådene, for at få koordineret indsatsen og få sørget for at der bliver 
informeret ud om sporene. Det er vigtigt at sporene benyttes, og at de holdes pæne og fri for affald, så 
lodsejerne kan se, at det er en god idé at give befolkningen adgang til vores spændende natur. 

 
Årets sportur blev afholdt i august på Sporet i Alsted Skov og var et tilløbsstykke. Se ovenfor under 
eventgruppens arrangementer i 2021. 
 
Igen har gruppens største opgave været at bekæmpe Bjørneklo på Aage V. Jensen Naturfondes areal i Lynge 
Eskilstrup, samt at sikre, at trappen til toppen af Maglebjerg er god og brugbar.  
 
Gruppen har stadig behov for tilgang af nye medlemmer og har fortsat stor ros til gruppen for en stor og flot 
indsats. 
 

Strandtudser i Sorø Kommune 
Tovholder: Rolf Lehrmann. Deltagere i arbejdsgruppen: Jan Woollhead og Jan E. Pedersen 
Arbejdsgruppen er nedsat som permanent arbejdsgruppe i 2021 for at håndtere DN Sorøs arbejde omkring 
Strandtudsens habitatsområde i Sorø Kommune. 
 
Arbejdsgruppen har haft stor succes med at få en løbende aftale med NCC om at sikre gode yngleforhold for 
Strandtudsen i den store råstofgrav ved Munke Bjergby. Dette er sket gennem etablering af mindre, 
lavvandede vandhuller, som NCC sørger for er fri for plantevækst, hvilket er en forudsætning for succesfuld 
yngel og fouragering for Strandtudsens haletudser, uden at disse bliver udsat for prædation fra fugle, andre 
padder og vandinsekter som bl.a. vandkalve og guldsmedelarver. 
NCC har formået at etablere disse vandhuller på sådanne tidspunkter af året, så ynglende Strandtudser har 
kunnet indfinde sig kort efter. NCC har etableret disse vandhuller på deres egen del af den store råstofgrav, 
hvor de selv er herre over vedligeholdelsen i henhold til aftalen med DN Sorø. 
Tidligere benyttede ynglevandhuller, som var under tilgroning, har kunnet sløjfes til glæde for den fortsatte 
råstofgravning. 
DN Sorø og NCC har i fællesskab reklameret for aftalen bl.a. via hjemmesider og indlæg i TV2 Øst, for at 
inspirere andre, som ønsker at grave efter råstoffer, til at indgå tilsvarende ordninger. 
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Sideløbende med dette arbejder DN Sorø på at skabe forståelse og interesse hos lodsejere, Sorø Kommune, 
Region Sjælland og Miljøstyrelsen for at omsætte de fine ord i råstofplanerne og forvaltningsplanen for 
Strandtudsen til egentlige handlinger. Disse skal sikre såvel aktuelle som potentielle yngle-, fouragerings- og 
overvintringsområder for Strandtudsen, ikke blot mens der graves efter råstoffer, men også som en del af 
efterbehandlingsplanerne og ikke mindst som en del af plejeplaner i råstofgravenes efterliv. 
 
DN Sorø oplever bl.a. at efterbehandlingsplanerne i potentielle habitats områder for Standtudsen, omhandler 
egentlige søer med vand fra gravning under grundvandsspejl. Disse vandhuller kan ikke anvendes af 
Strandtudsen, men giver netop mulighed for at Strandtudsens prædatorer kan stortrives. 
 
Arbejdsgruppen deltager i DNs netværk omkring råstofgrave, med ovenstående som hovedindgangsvinkel, 
men også generelt for at sikre en fornuftig brug af råstofferne og en stor hensyntagen til de områder, hvor 
man ønsker at indvinde nye råstoffer. 

 
TV2 Øst stillede op med deres reportagevogn for at fortælle historien om Strandtudserne i Munke Bjergby grusgraven 

Vandløbsgruppen 
Tovholder: Jørgen Tybrind. Deltagere i arbejdsgruppen: Leif Møller, Jan Pedersen 

Vandløbsgruppen har ikke haft mulighed for at afvikle nogle arrangementer i årets løb, men har koncentreret 
sig om at kigge på de mange revisioner til vandløbsregulativer som sendes i høring. Ingen af disse har 
umiddelbart give anledning til handling. 
Arbejdsgruppen har lovet at adoptere verdensmål nr. 6: Rent Vand og Sanitet overfor Sorø Kommune. 
 
 

 
 

  



 Side 16 

Fora 

DNs repræsentantskab 
Repræsentantskabet er DNs højeste myndighed, og mødes to gange årligt. Det har følgende 
hovedopgaver: 
 Beslutte DN’s overordnede politik 
 Vedtage foreningens årlige aktivitetsplan og tilhørende budget 
 Godkende foreningens årsregnskab 
 Vælge præsident, vicepræsident, hovedbestyrelse og udvalgsformænd 

 
Repræsentantskabsmøderne ligger normalt i november og i april. I november 2020 var der møde i Middelfart, 
der blev holdt delvis fysisk og delvis digitalt, mens mødet i april 2021 blev holdt udelukkende digitalt. 
DN Sorø har to delegerede og er normalt repræsenteret af formanden og næstformanden. 

DNs samråd for region Sjælland 
Samrådet består af 2 repræsentanter fra hver af regionens 17 afdelinger. DN Sorø repræsenteres af formand 
og næstformand. Samrådet ledes af et formandskab på 4 med Niels Hilker, Sorø som formand, og har som 
opgave - ud over gensidig dialog og inspiration - at skrive høringssvar til regionale planer og hvor sager går på 
tværs af kommunegrænser og berører større områder. 
I år var der den 4. september et vellykket Regionstræf i Holbæk, hvori bl.a. indgik en guidet tur ved 
Tempelkrogen Nor. Det efterfølgende møde bød på interessante debatter med bl.a. udkastet til naturpolitik for 
DN og kendetegn ved den gode modtagelse af aktive i afdelingerne. 

Frivilligcenter Sorø 
DN Sorø har en repræsentant, Rolf Lehrmann, i Frivilligcenterets bestyrelse, hvor det samlede arbejde med 
frivillige i Sorø kommune koordineres, primært frivillige omkring arbejdet med socialt udsatte. Det er håbet, at 
DN Sorø på sigt kan bidrage med at støtte dette arbejde. 
Fredag d. 24. september 2021 var Frivillig Fredag, dvs. den dag hvor det frivillige arbejde fejres overalt i 
landet. DN Sorø deltog i fejringen, som foregik i den nordlige del af kommunen, henholdsvis i Ruds Vedby, 
Dianalund og Stenlille. Mange gode relationer til naturinteresserede foreninger blev skabt. 

Grønt Forum 
DN Sorøs repræsentant i Grønt Forum i Sorø Kommune er formanden Niels Hilker 
Grønt Forum er et rådgivende organ for hhv. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget i Sorø Kommune. 
Grønt Forum består pt. af 16 repræsentanter fra grønne organisationer i kommunen og har holdt 2 møder i 
årets løb. Grønt Forum har et årligt fællesmøde med kommunens økonomiudvalg og udvalget for teknik og 
miljø. 

Grundvandsråd i Sorø Kommune 
DN Sorøs repræsentant i Grundvandsrådet i Sorø Kommune er Leif Møller 
Der har ikke været nogle møder i Grundvandsrådet i perioden. 
Kommunen har i perioden lavet en indsatsplan, der er gældende for alle vandværker.  
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Indsatserne er defineret således: Indsatsplanerne for beskyttelse af grundvandet skal følges af alle almene 
vandforsyninger og af Sorø Kommune. På baggrund af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som 
Miljøstyrelsen færdiggjorde i 2016, vil Sorø Kommune i samarbejde med vandforsyningerne fastsætte de 
indsatser, som er nødvendige i de enkelte, udpegede BNBO. 
PFOS. Kommunen har fundet PFOS i 2 jordprøver ved brandstationen på Kongebrovej 7. heldigvis under 
grænseværdierne. Undersøgelser i de 2 nærtbeliggende boringer har ikke påvist PFOS. 
Kommunen vil fremover foretage målinger i boringerne årligt. 

IT- og Kommunikations-netværk 
DN Sorøs næstformand er tovholder for DNs IT-netværk og aktiv i Kommunikationsnetværket, som 
samarbejder for at få DNs anvendelse af IT og digitale værktøjer optimeret og støtter DN Sorøs næstformand 
DN Sorøs næstformand er tovholder for DNs IT-netværk og aktiv i Kommunikationsnetværket, som 
samarbejder for at få DNs anvendelse af IT og digitale værktøjer optimeret og støtter DN Sorøs næstformand 
er tovholder for DNs IT-netværk og aktiv i Kommunikationsnetværket, som samarbejder for at få DNs 
anvendelse af IT og digitale værktøjer optimeret og støtter kommunikationsarbejdet i DN.  
DNs sekretariat har i løbet af året gennemført en undersøgelse af brugen af de mange forskellige netværk og 
efterfølgende er der tilført lidt flere ressourcer fra sekretariatet til netværkene, men engagementet fra 
afdelingerne er desværre ikke stort. 
Der er gjort et godt forsøg på at revitalisere Kommunikationsnetværket, som yder støtte til såvel intern som 
ekstern kommunikation via nyhedsbreve, Facebook, Instagram, hjemmesider o.lign. Det er et godt initiativ, 
men resultaterne er desværre ikke tydelige. 
IT-netværket arbejder på at etablere et kursus for alle afdelinger omkring Podio, som har fået et dårligt ry i 
afdelingerne for at være for svært tilgængeligt. Det er IT-netværkets synspunkt, at dette alene skyldes en 
dårlig introduktion til værktøjet og manglende opfølgning fra sekretariatets og afdelingernes side. 
Sekretariatet har derudover annonceret overgang til et nyt nyhedsbrevsystem, og at der skal ske en 
opdatering af hjemmesidesystemet. Især den sidste opgave kan vise sig at blive en større opgave for 
afdelingerne. 

Organisationsudvalget 
DN Sorøs formand, Niels Hilker er formand for DNs centrale organisationsudvalg. Udvalget, der består af 8 
medlemmer, har til opgave at rådgive Hovedbestyrelsen om, hvordan DN organiserer sig effektivt og 
demokratisk. Udvalget har derfor særlig fokus på organisationsudviklingen, frivillig strategi og den interne 
kommunikation.  Organisationsudvalget har endvidere udpeget Niels Hilker som medlem af den særlige 
styregruppe, der har ansvar for udviklingen af en samlet organisationsstrategi for DN, herunder delstrategier 
for Frivillige, Børn, Unge og Politik. Organisationsstrategien forventes vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 
20. - 21. november 2021. 

TV2 Øst repræsentantskabet 
DN Sorøs næstformand, Rolf Lehrmann, er den ene af DN Samråd Region Sjællands repræsentanter i TV2 Øst’s 
repræsentantskab. Repræsentantskabet har pt. 84 medlemmer, repræsenterende hver deres organisation i 
sendeområdet, med bl.a. seer- og lytterforeningerne som de rigtig store med en lang række repræsentanter. 
DNs samråd har i alt 2 pladser, hvoraf Michael Løvendahl Kruse endda er indvalgt i TV2 Øst bestyrelsen for en 
4-årig periode. TV2 Øst er en meget seriøs, lokal Tv-station, som tager sin del af ansvaret for at sikre 
sammenhængskraften og den brede nyhedsformidling indenfor sendeområdet, som er de gamle amter, 
Vestsjælland og Storstrøm.  
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Opsamling 
Covid 19 og restriktionerne har også sat sit præg på DN Sorøs arbejde. Vi har fået erfaring af at holde møde på 
Zoom, og vi har lært at sætte pris på at vi kan mødes fysisk igen. 
 
Lokalt er der nok at se på vores område. Den lokale politiske ledelse har indtil nu ikke haft natur, miljø og grøn 
omstilling som højeste prioritet. Det er måske ændret i løbet af den kommunale valgkamp og det kan være at 
resultatet af kommunalvalget giver os gunstigere rammebetingelser. 
 
Det er under alle omstændigheder en udfordring, som kræver opmærksomhed og engagement, og som vi 
tager op, som Sorø Kommunes store grønne organisation. 
 
Vi vil også forsætte med at udbygge vores brede og stærke folkelige forankring. Vi har dejligt mange aktive 
medlemmer, men vi kan som nævnt i indledningen sagtens bruge flere, der er opgaver nok både til hænder og 
hoveder. 
 
DN Sorø skal være det første sted, man søger hen, hvis man som frivillig vil være med til at gøre en forskel for 
en bedre natur, et rent miljø eller for den grønne omstilling. 
 
Niels Hilker, formand for DN Sorø 
 

 
DNs vicepræsident Sebastian Jonshøj og samrådsformand/formand for DN Sorø, Niels Hilker varmer op til 
samrådsmødet i september 2021. 

 
 


