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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.  
 
Billeder fra året i afdelingen kan ses her: https://photos.app.goo.gl/aMYeKn9tYfvnyTVeA 
 
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 11 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. DN Sorøs nyeste arbejdsgrupper er flagermusgruppen, der allerede nu har 8 medlemmer. 
 
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 9.  
november 2022. 
 

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 10 – 
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 et solidt 
fundament, når DN Sorøs synspunkter skal tegnes i offentligheden. 
 
Bestyrelsen fremsender i løbet af året høringssvar eller kommentarer til medier eller relevante 
myndigheder. Oplægget kommer normalt kommet fra formandskabet på baggrund af input fra en eller flere 
arbejdsgrupper eller enkeltmedlemmer.  
 
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. 
 
Bestyrelsen indbyder 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. Selve arrangementet er oftest 
uddelegeret til en arbejdsgruppe. 
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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 15 nyhedsbreve.   
Pressekontakt: DN Sorø er ofte 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. 200 enkeltsider og besøges ugentligt over 300 gange. 
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 5300 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 
2022 i alt 536 følgere. 

 
Den nyvalgte bestyrelse d. 10. november 2021.  
Fra venstre: Rolf Lehrmann (udpeget til næstformand), Jan Woollhead, Jeppe Jørgensen, Henning 
Bussenius-Larsen, Signe Friis Jørgensen, Lena Bau, Niels Hilker (udpeget som formand), Rie Kristiansen, Jan 
E. Pedersen, Niels Levinsen, Ragnhild Lindsø, Michael Torp (suppleant). 
Armin Vauk, Kirstine Dahl (suppleant) og Simone Fie Andersen (suppleant) kunne desværre ikke deltage i 
årsmødet. 
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Personalia 
Henning Bussenius-Larsen 
Med årsmødet i november 2022 slutter en lang periode med Henning Bussenius-Larsen som 
bestyrelsesmedlem i DN Sorø, idet Henning ikke genopstiller. 
Henning blev valgt ind i år 2000, idet han troppede op på årsmødet for at høre om Stiftelsens skovpolitik 
efter orkanen i december 1999. På årsmødet meldte han sig og blev valgt ind som 2. suppleant.  
Hennings første opgave blev som aktiv i Stigruppen, som markerede vores ’Spor I landskabet’ og bidrog 
med tekst til folderne. Såvel spor som foldere eksisterer fortsat og Henning har fortsat ansvaret for at 
efterse Alsted og Lynge-Frederiksberg sporene og sørge for at der er foldere i folderkasserne. 
Da DN Sorø var med til at etablere området ved Bjerget i Lynge Eskilstrup skiftede gruppen navn til Sti- og 
Bjerggruppen. Gruppen bestod af 3 seje gutter, som skulle fælde den tætte urskov af kæmpebjørneklo på 
området, herunder ned ad de næsten lodrette sider, Gruppen blev døbt Bjørnebanden og eksisterer som 
sådan fortsat, da der fortsat dukker kæmpebjørneklo op på området. Der blev dengang bundet et reb 
omkring livet på Henning, og så blev han sænket ned I dybet for at save stammerne over med Børge 
Mortensens save på lange stænger.  
Henning har fra starten været aktiv i Sorø Kodriverlaug, som jo blev etableret med baggrund i DN Sorø. 
Henning er fortsat aktiv med ko-røgtning I Bimosen, og hegnsklargøring på Flommen og i Bimosen.  
Henning har ligeledes være aktiv i Natur og Fredningsgruppen. Billedet er fra indvielsen af 
informationstavlen på Fægangen, hvor Henning forklarer en af de mange detaljer på tavlen. 

 
 
Leif Møller 
Leif Møller, der var aktiv gennem mange år i DN Sorø, er død d. 1. august 2022. Leif Møller blev bisat fra 
Pedersborg Kirke d. 11. august 2022. 
Nedenstående mindeord er udarbejdet af Jan Woollhead, som har samarbejdet med Leif Møller gennem 
mange år. 
Leif Møller beskæftigede sig især med vandløb, søer og grundvand. Leif var indtil for nylig tovholder for DN 
Sorøs vandløbsgruppe, ligesom han har repræsenteret DN i det lokale grundvandsråd og på regionalt 
niveau repræsenteret DN i vandrådet for Hovedvandopland Smålandsfarvandet, dækkende 10 kommuner. 
Leif havde en enorm viden om Sorøs vandløb og fiskeliv. Dertil veg Leif aldrig tilbage for at kæmpe 
naturens sag. I de senere år involverede han sig især i kampen for at sikre vandføringen i den øvre del af 
Tude Å, hvor grusgravning udgør en trussel. Leif var også aktiv i Sorø Lystfiskerforening, hvor han især 
arbejdede med vandløbsrestaurering og udsætning af fiskeyngel. 
Leif vil blive husket som en faglig kapacitet, en ildsjæl og en hædersmand. 
Æret være hans minde. 
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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 nedsatte i forbindelse med kommunalvalget den 16. november 2021 en ad hoc 
arbejdsgruppe, der skulle sikre natur, klima og grøn omstilling en central placering i den kommunale 
valgkamp. Gruppen blev nedlagt på bestyrelsens december møde, hvor den afleverede en kort 
evaluering af gruppens aktiviteter og effekten heraf. 
 
Af evalueringen fremgår det bl.a., 

• at det er godt med en kommunalvalggruppe, der skal nedsættes og i gang senest oktober før 
kommunalvalget.   

• At det er godt med et fyldigt baggrundsnotat, som afsæt for aktiviteter i løbet af valgkampen 
• at det er godt med en lokal DN valgfolder, men vi skal have mere fokus på distribution så den 

kommer bredere ud 
• at det er godt med et ”DN-valgmøde” men vi skal arbejde med formatet, så vi del tiltrækker 

flere unge og dels får en mere dynamisk debat f.eks. med en professionel ordstyrer. 
 

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

Affaldsindsamling i 2022 fik stor opbakning, dermed forsatte vi den udvikling der har været de sidste år, 
hvor flere og flere deltager i indsamlingen. Vi har fået vakt interessen for affaldsindsamlingen blandt 
børnefamilier. 
Affaldsindsamlingen har bredt sig til flere lokalsamfund i kommunen og dermed fik vi i 2022 den indtil 
videre største deltagelse, vi har haft. 
Affaldsgruppen har gjort en særlig indsats for at målrette indsamlingen til børn. Efter indsamlingen får man 
affaldsheltediplom og badge. Vi tilstræber at gøre affaldsindsamlingen til en begivenhed, man husker som 
en god oplevelse. 

 
Lærke og Emma fik udleveret diplom og badge som årets affaldshelte - godt gået og tak. 
 

Arbejdsgruppen Grøn Omstilling 
Tovholder: Armin Vauk, Katja Bjørn Parlo. Deltagere i arbejdsgruppen: Niels Hilker, Niels Levinsen, Jan Woollhead, Arne Juul Jensen, Jesper 
Parlo 
Året i Arbejdsgruppen Grøn Omstilling stod i forskellige projekters tegn.  
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Først var der en aften på værkerne, der stod i klimaets tegn. I Klimaskolen kom vi i dybden med klimakrisen 
og dens baggrund og hvad der kan gøres for at afhjælpe problemerne.  
 
Derefter kom der to velbesøgte permakultur workshops med 30 deltagere. Den første workshop havde 
fokus på etablering af en ny skovhave, mens der i den anden blev arbejdet med gravefri dyrkning og 
opbygning af jorden.  
 
Der blev også brugt en del energi på klimakaravanen, hvor GO hjalp med at finde overnatningssteder m.m.. 
Et af resultaterne, som også var del af naturens dag, er et klimaløb, som man kan låne til brug i forskellige 
arrangementer.  
 
GO faciliterede også dialogmiddage, hvor Sorøs borgere kunne invitere en af klimakaravanens deltagere til 
aftensmad med henblik på at få en snak om klimaet under hyggelige forhold. 
 
Endelig, så er der langt om længe kommet gang i projektet "Plastikposefrit Sorø", hvor man på forskellige 
skoler syr muleposer, der på sigt skal distribueres i byens butikker. 
 
Læs gerne om Miljø og Klima i Sorø på DN Sorøs hjemmeside: 
https://soroe.dn.dk/miljoe-klima/ 
 

 
Eventgruppen 
Eventgruppen blev nedlagt i forbindelse med årsmødet 2021, og medmindre der er en tovholder, som 
melder sig eksisterer gruppen ikke som sådan. 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-2022/ 

 

Arrangementer i 2022 
Nedenfor lidt om nogle af de afholdte arrangementer  
 
Klimaskole. DN Sorø ved arbejdsgruppen omkring Grøn Omstilling havde inviteret alle med interesse for 
klimaet til en aften på værkerne, hvor Armin Vauk forklarede, hvorfor der findes flere forskellige bud på, 
hvordan den grønne omstilling kommer til at påvirke os. 
Arrangementet gav et rids af klimaforandringernes årsager og gennemgik nogle af de risici, vi står overfor, 
hvis vi handler for sent. Derudover introduceredes en vej, der ved hjælp af sikre og velafprøvede 
teknologier, kan gøre os til et nul-emissionssamfund frem mod 2050. Arrangementet blev afsluttet med en 
skitse af, hvad omstillingen konkret kan betyde for os. 
En fin og lærerig aften. 
 
 
Sportur i Bromme Plantage. Hvert år indbyder DN Sorøs sporgruppe til en tur på et af de spor som 
gruppen passer. I år var det en tur i Bromme Plantage, ad det gule spor. 
I alt 18 deltagere havde fundet frem til bålhytten i skoven sådan en fin sensommerdag. 
Jan E. Pedersen, som især er flittig med at passe sporet, viste rundt og fortalte om det arbejde, som såvel 
Stiftelsen som DN Sorøs sporgruppe gør for at det fortsat er en fin oplevelse af gå rundt på sporet. 
Bromme Plantage er meget anderledes end de andre Sorø skove, primært pga.  den meget magre 
undergrund, som jo også er baggrunden for den intensive udnyttelse i området. 
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En sådan var sommerdag var det en herlig oplevelse at bevæge sig rundt i den kølige skov og bl.a. opleve 
de imponerende myretuer som præger skovbunden. 
Der var heldigvis en del kyndige botanikere med på turen så vi fik undervejs fortalt en del om de planter vi 
mødte. 
Et af de emner der blev spurgt ind til, er planerne for den fortsatte gravning i Bromme Plantage.  
DN Sorø er hverken myndighed eller ejer af området, så vi kan kun fortælle, hvad vi har fået oplyst af 
Stiftelsen Sorø Akademi og har modtaget fra Region Sjælland, som er myndighed på området. 
 
Hele området er af Region Sjælland udlagt til graveområde, så det er meget lidt, vi som DN afdeling kan 
gøre, andet end at opretholde en løbende dialog med ejer, region, kommune og udvinder med henblik på 
at området i videst muligt omfang vil blive efterbehandlet til natur med adgang for offentligheden og at 
evt. andre aktiviteter, herunder evt. støjende aktiviteter, vil blive håndteret efter fornuftige regler og 
forudgående høring.  
 
Botanik og fuglestemmer i Bimosen. DN Sorø og Sorø Kodriverlaug inviterede d. 9. juni 2022 til en 
tur til Bimosen i Sorø Sønderskov for at kigge på planter og lytte efter fuglestemmer. 
Det blev en fin tur, hvor i alt 32 deltagere nød det gode, stille vejr og lyttede til de 3 kompetente guider 
som viste rundt på skovengen - Bimosen, som plejes af en flok veltilfredse køer overvåget af 
Kogræsserlaugets frivillige. 

 
Tyndakset gøgeurt på Bimosen 

 

Flagermusgruppe 
Tovholder: Rie Kristiansen. Deltagere i arbejdsgruppen: Rolf Lehrmann, Signe Friis Jørgensen, Jan E. Pedersen, Lone Kunkel, Rikke 
Christensen, Ea Hørsving, Morten Christensen 
I januar 2022 blev DN Sorøs første flagermusgruppe nedsat. Der var hurtig god tilmelding, og inden 
udgangen af april talte gruppen hele 8 aktive medlemmer – gruppen er forsat åben for nye aktive. 
Flagermusgruppen har til hovedformål at øge kendskabet til, samt interessen for flagermus hos 
lokalbefolkningen. Dette gøres bl.a. gennem arts-identifikation i lokalområdet, samt ved at afholde flere 
forskellige lokale flagermusarrangementer.  
I løbet af foråret og den tidlige sommer har aktive medlemmer i gruppen med sikkerhed identificeret 5 ud 
af de 17 danske arter, der findes i Danmark. Det er gruppens ønske, at denne viden kan bruges til øget 
fokus på artsbeskyttelse.  
Gruppens første offentlige arrangement blev holdt i forbindelse med Nat i Naturen den 27. august 22 på 
Kongskilde Naturcenter. Arrangementet, der var gratis, bestod af en workshop om kemi i mørket med 
fokus på flagermusens levevis, og bagefter en guidet tur ud i mørket, hvor de 25 deltagere fik udleveret 
flagermusdetektorer, så de kunne lytte til de flagermusarter, der findes i området omkring naturcentret.  
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Som afslutning på dette års flagermus-sæson, lagde DN Sorø rammerne for et kursus om flagermus i 
september. Kurset var en del af DNs ’Naturens Universitet’, som tilbyder gratis kurser for aktive i alle DN-
afdelinger. Kurset var vel besøgt med 20 deltagere fra 3 forskellige DN-afdelinger.  
 

Hasselmusens beskyttelse 
Tovholder: Heidi Slesvig. Deltagere i arbejdsgruppen: Jan E. Pedersen, Henning Kurt Hansen, Torben Røntorp, Kim Simonsen, Johnny Hansen, 
Morten Christensen, Ea Hørsving 
Arbejdsgruppen er meget dedikeret til at passe de mange opsatte hasselmuskasser ved at tømme dem for 
gamle reder, reparere kasserne og flytte kasserne, hvis de sidder i vejen for skovdriften i området. 
Kasserne sidder primært i Stiftelsen Sorø Akademis skove vest for Parnasvej, men også i Nyrup skov, hvor 
der decideret arbejdes på at skabe gode forhold for hasselmusene. 
 
DN Ringsted havde inviteret alle interesserede til et foredrag d. 22. november 2021 med Lene Sanderhoff 
om hasselmusens liv og levned. 
Lene anbefalede bl.a. at kasserne blev tilset og renset kun en gang årligt i det tidlige forår, dvs. før 
hasselmusene går i gang med at finde redesteder, og at man i det hele taget gjorde alt for at forstyrre 
hasselmusene så lidt som overhovedet muligt.  
Dette har vi taget til os i gruppen og derfor har arbejdsgruppen kun gennemgået og renset kasserne den 
26/3 og 27/3 2022. 
Arbejdsgruppen har gennemgået og renset 138 kasser, vi observerede 40 tomme hasselmusreder hvoraf 2 
kasser, hvor der lå en hasselmus i hi. 
Det er ca. samme niveau i antal observerede hasselmusreder i vores kasser fra sidste år. 
Vi har generelt et godt samarbejde med lodsejerne og ejerne af skovområderne og det er dejligt, 
Dog har vi i starten af året været i dialog med Stiftelsen Sorø Akademi omkring deres planlagte 
udtynding af arealerne i Horsebøg Skov, Stiftelsen ønskede denne udtynding og var af den opfattelse, at 
det giver mere lys til skovbunden, som giver bedre vilkår for opvækst af urter og bundvegetation som 
brombær, hindbær, hasselbuske osv. Denne vegetation i bunden ville ellers forsvinde, pga. skygge. Det 
tidspunkt, hvor de laver det første indgreb, er typisk, når bevoksningerne er ved at gro sig ud af den for 
hasselmusen interessante tilstand. Dette vil øge tiden, hvor arealet er interessant for hasselmusen, i stedet 
for at det bliver lukket og bundvegetationen dør, var deres argumenter. 

 
Hasselmuskasse i et træ/busk i Horsebøg Skov, hvor Stiftelsen har markeret træet for at skære det over ovenfor redekassen. Det giver ingen 
mening for hasselmusen, så i stedet må kassen flyttes til et andet, mere permanent træ. 

 
Så der var ikke meget andet at gøre end at flytte kasserne fra de træer, som var mærket op, til andre 
træer, og heldigvis var der ikke nogen hasselmus som lå i hi i de kasser vi måtte flytte. 
Derfor kan vi alligevel godt være bekymrede for om der er skovet for meget i forhold til hasselmusenes 
levesteder. 
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Natur og fredningsgruppen 
Tovholder: Jan Woollhead. Deltagere i arbejdsgruppen: Lene Kunkel, Jan E. Pedersen, Henning Bussenius-Larsen, Ella Hilker, Tine Buch, Rolf 
Lehrmann 
Natur- og fredningsgruppen mødes ca. en gang i kvartalet og kigger på såvel sager af fredningsmæssig som 
naturmæssig karakter i Sorø Kommune. Arbejdsgruppen har adopteret verdensmål nr. 15: Livet på land 
overfor Sorø Kommune og arbejder på at få integreret verdensmålene i arbejdet i hele DN Sorø. 
Der er altid masser af emner på dagsordenen, men gruppen mødes også ude i felten og udarbejder 
rapporter over naturens tilstand i kommunen, senest en rapport med anbefalinger til Kommunen om 
tilstand og ønsket pleje af kommunens mange fortidsminder.  
Nedenfor ses nogle af de væsentligste emner gruppen har arbejdet med i det seneste år. 
 
Naturpark Åmosen 
Hvad angår naturparken og i særdeleshed Store Åmose glæder det os, at det i Sorø Kommunes vedtagne 
klimahandlingsplan lægges vægt på, at Åmosen må vådliggøres. På den måde vil nedbrydningen af tørv 
med tilhørende dannelse af CO2 kunne stoppes – og endda vendes, så mosen bygger nyt tørv og dermed 
binder CO2. For den fredning, der er på vej af en del af Store Åmose, vil kun sikre at en mindre del af 
mosen bliver vådliggjort. Lige nu afventer vi fredningssagens afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
Vi deltager meget gerne i et bredt samarbejde med lodsejere, kommunen og naturparken om at realisere 
sådanne planer. Ligesom vi for ikke så længe siden deltog i følgegruppen i Life-projektet ved Sorø 
Kommune om genskabelse af højmose i Verup og Sandlyng moser. Et projekt, som har trukket i den rigtige 
retning, og hvis resultater vi vil følge. 
 

Danmarks Vildeste Kommune 
Det var fint, at Sorø Kommune var med i konkurrencen om at blive Danmarks Vildeste Kommune, men vi 
synes, at kommunen satsede alt for lidt på at vinde konkurrencen. Vel har kommunen lagt kommunale 
områder om til vild natur og mange borgere har støttet kampagnen. Men der blev ikke afsat ekstra 
ressourcer til formålet, så det var næsten på forhånd givet, at vi ikke havde en chance for at vinde. 
Kampagnen har dog bidraget til, at flere er blevet opmærksom på, at alle bidrag for en bedre natur tæller, 
hvilket er positivt. I kommunens budget for 2023 er der nu afsat midler til en naturpulje, hvilket vil hjælpe 
til, at vi kan gøre det bedre for naturen fremover i kommunen. 
I forbindelse med at gøre naturen vildere har vi under høringen af naturplanerne 2022-27 for Natura 2000-
områderne dækkende Store Åmose, den nordlige del af Sorø Sønderskov og Susåen med Tystrup Sø 
foreslået, at naturen gøres mere vild. Vandløbene sættes fri, dyrkede moser bliver til natur og skovene får 
lov til at ligge urørt. Vi har endnu ikke set de endelige planer, men vi håber, at der bliver lyttet til os. 
 

Akademihaven 
Vi har forsøgt at kæmpe imod, at Stiftelsen ville lade fælde 10 træer i begyndelsen af Langes Allé i 
Akademihaven. Årsagen var, at der skulle være plads til nyt boligbyggeri langs med alléen og ud imod 
Søgade. Vi synes, at der er rigeligt med nyt boligbyggeri i Sorø, hvorfor vi ikke kan se behovet for nye 
udlejningsboliger ved indgangen til den meget værdifulde park, som Akademihaven udgør. Desværre blev 
der ikke lyttet til vores indvendinger. Kommunen har vedtaget en lokalplan, der muliggør byggeriet. Og vi 
har måtte se til, at de 10 træer i Lange Allé nu er blevet fældet. I denne sag forstår vi ikke Stiftelsen, der 
ellers er gode til at værne om og passe på Akademihaven. 

Alléerne 
DN Sorø har generelt opmærksomhed på kommunens alléer. Det var en glæde for os, at vi i år i 
samarbejde med kommunen kunne afsløre en ny informationstavle, der fortæller om Reitzensteins Allés 
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historie. En af vores mange frivillige – Vibeke Beltoft - har stået for tekst og illustrationer. Med tavlen har vi 
nu fået oplysningstavler op i alle de fire fredede alléer i Sorø Kommune. Alléerne er Krebshusalléen, 
Fægangen, Skælskørvej ud for Sorø Sø og så Reitzensteins Allé. 

 

Fra indvielse af infotavlen i Reitzensteins Alle. De 3 fra venstre: Formand for DN Sorø, Niels Hilker, formand for udvalget for 
Natur-, Teknik- og Plan, Bo Christensen samt forfatter Vibeke Beltoft. 

Så vidt angår Fægangen, synes vi, at det har hjulpet, at kommunen har fået opsat P-forbudsskilte, så det er 
forbudt at parkere under de gamle egetræer. Parkeringen kan ellers bidrage til at sammenpresse jorden og 
dermed skade træerne. Det glæder os også at se, at kommunen har en såkaldt træpolitik på vej – og at det 
i den indgår, at der skal passes på alléerne. Vi håber, at der vil blive taget godt imod politikken, når den når 
til politisk behandling. 

Råstofgravning 
Råstofgrave kan bidrage til, at vi får mere natur med søer og nærringsfattige overdrev til følge, men den 
kan også true naturen. Vi har i året, der er gået, anket over en afgørelse, hvor en grusgravning ville komme 
tæt på Tude Å. Vi frygter, at åen på sin øvre del vil være truet af udtørring, når terrænet omkring åen 
kommer til at ligge lavere end åen. Åen er bl.a. levested for den truede bæklampret og for havørred. 

Ved Munke Bjergby går vores bekymring på, om Østdanmarks eneste indlandsbestand af strandtudse kan 
overleve på langt sigt, når grusgravningen ophører. Det er vigtigt, at der løbende er åbne flader med grus 
og lavvandede søer for, at arten kan overleve. NCC har i samarbejde med DN Sorø sikret bestanden for nu, 
men når grusgraven snart er færdiggravet, så vurderer vi, at kommunen må træde til, hvis bestanden skal 
overleve. Vi har foreslået, at kommunen køber grusgraven, når NCC er færdig, og gør den til et 
nærrekreativt naturområde med særlig forvaltning af hensyn til strandtudsen. 

Vi har fornyeligt taget initiativ til, at Sorø Kommune som naturmyndighed, Region Sjælland som 
råstofmyndighed og DN Sorø mødes for at drøfte, om der kan ske en langsigtet planlægning for 
grusgravene syd for Lynge, ved Løng, Dybendal og Munke Bjergby. Vi synes, at området fortjener et særligt 
fokus, de store indvindinger af råstoffer taget i betragtning. 
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Naturens Dag 
Tovholder: Ragnhild Lindsø og Signe Friis Jørgensen. Deltagere i arbejdsgruppen: Rie Kristensen, Rolf Lehrmann 

Planlægningen af Naturens Dag i 2022 var lagt i hænderne på Kongskilde Naturcenter, som samtidig 
fejrede 40-års jubilæum for etablering af naturcenteret i naturpark Tystrup Bavelse. 

DN Sorø var dog meget synlige på selve dagen, idet vi stod for flere af aktiviteterne og stilede med en stor 
del af de aktive hjælpere. 

Generelt blev såvel jubilæet som Naturens Dag i øvrigt en stor succes, både hvad angik indslag som antal 
aktive deltagere, et antal som vi opgjorde til over 425. 

 
En oversigt over området ved Naturcentret med angivelse af de mange steder der var aktiviteter på dagen. 

Der var mange talere, som hyldede naturcenteret og det arbejde der udføres på stedet og efterfølgende 
synes en truet besparelse på naturvejledningen da også afværget, så naturcenteret synes sikret i en 
årrække. 

Aktiviteterne på dagen spændte vidt med aktiviteter ved Møllesøen, foran og bagved møllen og ved 
Frederikskilde Strand. Midt i det hele stod DNs bod, hvor flere aktive snakkede med de forbipasserende og 
fremviste både hasselmuskasser og insekthoteller og lokkede gæsterne til at finde ud af, hvad der var i 
vores følekasser. Det lykkedes i øvrigt for DN Sorø at få flere gæster til at melde sig ind i DN. 

Det blev en rigtig god dag for de mange gæster og også for de mange frivillige hjælpere, som mødtes til en 
god snak efter oprydning. 
 
Tak til alle for en rigtig god indsats, vi ses til næste år. 

 

Naturpleje 
Tovholder: Jens Jørgen Hansen. Deltagere i arbejdsgruppen: Jan E. Pedersen, Henning Kurt Hansen, Solvejg Karin Pedersen, Bent Jyderup, 
Kirstine Dahl, Lena Bau 
Naturplejerne startede året med at tage en tur i Allindelille Fredskov den 26. februar, for at hjælpe DN 
Ringsted og Danmarks Naturfond med at rydde skoven for uønskede træer, især ahorn. 
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Vi har også i år været i Vaseskoven, for at slå skovengen med de mange sommerfugle og den unikke flora. 
Det sene tidspunkt (4. september) gjorde dog, at der ikke sås så mange sommerfugle i år.  
Vi var 9 mænd og 1 kvinde om søndagen, og nyttejobberne og værkstedet Åmosen sørgede efterfølgende 
for at slæbe høet ind i skoven som gødning for skovens træer og for at fjerne gødningen fra engen. Det var 
en dejlig dag, men vi kunne tænke os, at der kom flere for at hjælpe til, da vi ikke får slået hele stykket med 
det mandskab, der er til rådighed. 
Enkelte af gruppens medlemmer har også været på naturpleje i Bidstrupskovene, hvor der er 4 enge der 
plejes af frivillige. Den 20. november er der mulighed for at komme derud for at se på deres 
hasselmusprojekt. 
Gruppen har i år genoptaget plejen af de 2 bestande af Rundfinnet Radeløv, der findes her i kommunen. 
Bestanden er i langsom bedring. 
 
Gruppen har stadig behov for tilgang af nye medlemmer og har fortsat stor ros til gruppen for en stor og 
flot indsats. 
 
 

Sags- og Plangruppen 
Tovholder: Niels Hilker. Deltagere i arbejdsgruppen: Rolf Lehrmann, Katrine Lund Johansen, Søren Mogensen, Ragnhild Lindsø, Jeppe Jørgensen, 
Jan Woollhead  
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. 
 
Alsted-stien - Rundturen der blev væk 
Den ulovlige nedlæggelse af markvej ved Alsted er en sag, der går ca. 15 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 på et møde som 
repræsentanter fra natur- og fredningsgruppe havde med administrationen. Her fremgik det, at 
Naturstyrelsen har erkendt at have begået en fejl ved at tinglyse en deklaration om adgangsforbud til 
området tæt ved Susåen og derfor arbejder på at få den ophævet. Når dette er sket, vil kommunen kunne 
gå videre med sagen. 
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Solcelleparker i Sorø Kommune 
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. Vi har fremført 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. 
 
De tilsvarende synspunkter har vi fremført omkring en solcellepark på et ca. 104 ha stort areal, der 
planlægges syd for Vedde by. Her har vi også haft en god dialog, denne gang med Better Energy, der står for 
projektet. Projektet er interessant, fordi dele af hele området, som Better Energy nu ejer, friholdes for 
solceller og udlægges til natur med offentlig adgang og med fokus på naturforbedringer. 
 
DN Sorø finder det ubetinget glædeligt, at der for alvor kommer skub i den grønne omstilling. Hvilket i den 
grad også er nødvendigt, hvis vi skal nå at bremse den globale opvarmning før det er for sent. 
 
Vi kunne imidlertid godt tænke os, at Sorø Kommune udarbejder en samlet overordnet plan for mulig 
lokalisering af solcelleparker, så dette ikke styres af tilfældige kapitalinteresser, hvor konstruktive de ellers 
måtte være. 
 
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 skov-, 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 og kommunale planmyndigheder skal rette sig efter ved lokalisering af solcelleparker. 
 

Kattegatforbindelsen 
Projektet om Kattegatforbindelsen er sat i bero, men ikke aflivet, desværre. Bero betyder blot stoppet 
midlertidigt. Klimakrisen kræver akut politisk handling og det samme gør natur- eller biodiversitetskrisen. 
Og en Kattegatforbindelse vil få omfattende, negative konsekvenser for både natur og klima. Derfor er det 
absurd, at et flertal af Folketinget ikke for længst har lagt ideen om en ny Kattegatforbindelse i graven. Blot 
for at kunne spare 30 minutter på turen fra København til Aarhus. Folketinget bør vægte natur og klima 
højere end hastighed. 
 
Sorø Kommune vil også blive berørt af Kattegatforbindelsen i form af et højhastighedstog, der skal udgå fra 
Fjenneslev på vejen mod Kalundborg. Det er derfor højst glædeligt, at en enig kommunalbestyrelse går 
imod planen med bl.a. følgende begrundelse: 
”Først og fremmest vil etableringen af Kattegat-forbindelsen kræve meget store mængder råstoffer til 
støbning af beton og underlag for motorvej og jernbane. Derudover har verden forandret sig siden tanken 
om etableringen af en Kattegat-forbindelse opstod, og vi er modstandere af det enorme 
ressourcekrævende tag på vores natur, som forbindelsen vil kræve. Konsekvenserne betyder også at en 
række kulturhistoriske naturområder, og en række landsbyer vil blive påvirket af et nyt niveau for trafikstøj.” 
 
I DN under et er vi i gang med at etablere et landsdækkende netværk, der skal understøtte de lokale 
indsatser i forbindelse med kommende infrastrukturprojekter. Og i den aktuelle situation arbejder vi på at 
forene kæfterne fra DN-afdelingerne i bl.a. Sorø, Holbæk, Lejre, Kalundborg, Samsø, Odder og Aarhus. 
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Søbeskytteseslinjer 
Vi er i Sorø Kommune begunstiget af at have mange og smukt beliggende søer. Men vi er ikke begunstiget 
af, at den lokale myndighed værner om dem. 
 
For at sikre søerne som værdifuldt landskabselementer og som levesteder for dyre- og planteliv sikrer 
naturbeskyttelsesloven en søbeskyttelseslinje på 150 m fra søer af en vis størrelse. 
Inden for beskyttelseszonen må der ikke ske tilplantninger eller andre ændringer i terrænet. 
 
Desværre oplever vi, at Sorø Kommune er tilbøjelig til at give dispensation fra denne beskyttelse. Vi har 
oplevet det med en tilladelse til en helt unødvendig udmatrikulering og et efterfølgende nybyggeri på 
Egevangs Alle og vi kan se frem til en dispensation til byggeriet ved den tidligere loge på Trautnersvej 24. 
Den første tilladelse har DN Sorø påklaget og vi forventer også at gøre det ved Trautnersvej. 
 
I begge tilfælde lægger DN Sorø vægt på, at der ved en dispensation skal være tale om et meget nødvendigt 
formål, så der derfor foreligger en tungtvejende grund til at dispensere fra forbuddet mod bebyggelse 
inden for beskyttelseslinjen, hvilket vi ikke finder er tilfældet. Vi er desuden bekymrede for den 
dominoeffekt, som kommunens noget lempelige administration kan afstedkomme. Når først én har fået 
dispensation, så vil mange andre forvente det samme, og inden vi får set os om, vil Sorø Sø ikke være det 
pragtfulde landskabselement vi kender og holder af. 
 

Skovmårkasser i Sorø Kommune 
Tovholder: Rolf Lehrmann. Deltagere i arbejdsgruppen: Jan Pedersen, Kim Simonsen, Jens Jørgen Hansen, Johnny Hansen 
Naturplejegruppen har været behjælpelig med renovering og opsætning af nye mårkasser i Stiftelsens 
skove. Det blev opsat 6 nye, 6 var renoverede og 2 der var i god stand. Der blev konstateret rede i den ene 
af kasserne, så de bliver trods alt brugt. 
 

Sporgruppen  
Tovholdere: Jens Jørgen Hansen, Jan E. Pedersen. Deltagere i arbejdsgruppen: Søren Hansen, Henning Kurt Hansen, Henning 
Bussenius-Larsen, Torben Røntorp, Heidi Slesvig, Benny Werge, Kirstine Dahl, Bent Jyderup  
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Gruppen har som sædvanlig holdt de mange spor som DN Sorø har ansvaret for og sørget for opfyldning 
med foldere i de mange folderkasser. 
På Bjerget ved Kongskilde har vi været ude for at bekæmpe kæmpebjørneklo 4 gange, og det går den 
rigtige vej, der er ikke så mange bjørneklo, som der har været. 
Årets sportur var i Bromme plantage, med Jan Pedersen som turleder og med ca. 20 deltagere. Stiftelsen 
rydder i de kommende år meget af skoven, og begynder derefter at grave.  
Jan Pedersen har også arbejdet på sporet i Åmosen, med god hjælp fra diverse lodsejere. 
Gruppen holdt møde i foråret, for at snakke om sporenes tilstand, og hvilke opgaver der kunne komme i 
årets løb. Der har ikke været de store udfordringer i år, bortset fra Tersløse Bøgeskov, hvor de store 
skovningsmaskiner har kørt sporet til højre for Niløsevej fuldstændig op.  
De enkelte stolper der har været knækket i år, har været ofre for Stiftelsens store maskiner. 
Gruppen påtænker at sporturen i 2023 bliver i Sorø Sønderskov. 
 

Strandtudser i Sorø Kommune 
Tovholder: Rolf Lehrmann. Deltagere i arbejdsgruppen: Jan Woollhead, Rie Kristiansen og Jan E. Pedersen 

Arbejdsgruppen har ikke været ret aktiv i løbet af året, men har fortsat en aktiv dialog med indvinderen i 
Munke Bjergby råstofgraven, hvor der fortsat etableres ynglevandhuller i den meget aktive råstofgrav. 
 
Arbejdsgruppen er, i samarbejde med såvel Natur- og Fredningsgruppen og Sags- og Plangruppen, aktiv i 
forbindelse med de gravetilladelser som regionen udsteder til råstofindvindere rundt om i Sorø Kommune. 
Det viser sig med al ønskelig tydelighed at evt. forekomster af truede dyrearter (bilag IV-arter) i 
råstofgravene ikke tages seriøst af myndighederne og at der derfor ikke tages hensyn til yngle- og 
fourageringsmuligheder for arterne og slet ikke monitoreres på forekomst. Derudover tager 
efterbehandlingsplanerne slet ikke hensyn til fremtidige yngle- og fourageringsmuligheder for de sjældne 
arter og der tages slet ikke stilling til, hvad der skal ske efter afslutning af efterbehandlingen med området. 
DN Sorø har overfor myndighederne, dvs. Region Sjælland og Sorø Kommune tilkendegivet, at vi meget 
gerne vil indgå i en dialog omkring mulighederne for at gøre noget, så intensionerne i Grønt Danmarkskort, 
hvad angår råstofgravene, kan opfyldes, og dette er blevet positivt modtaget. Pt. har DN Sorø indgivet i alt 
4 klager til klagenævnene over udstedte gravetilladelser i Kommunen, hvilket både vi selv, myndighederne 
og formentlig indvinderne må anse for utilfredsstillende, især da sagsbehandlingen i klagenævnene er på 
ca. 3 år. 
 
Vi fik desværre ikke nogen seriøse tilbagemeldinger på det udsendte forskningsprojekt omkring en 
"Undersøgelse af Sjællands eneste indlandslokalitet for den udrydningstruede strandtudse hos Danmarks 
Naturfredningsforening". Vi syntes elles selv at det var et spændende projekt, som indvinderen NCC 
støttede op om. 
 

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. Den 20.-21. november blev efterårets 
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repræsentantskabsmøde afholdt på Klarskovgaard i Korsør. En af mødets besigtigelser gik til Suserup skov, 
hvor Stiftelsen Sorø Akademis direktør Jens Kristian Poulsen orienterede om vores lokale ”urørte skov”. 
 
Den 23.-24. april 2022 blev forårsrepræsentantskabsmødet afholdt på Comwell Hotel i Rebild. Formand og 
næstformand deltog i begge møder.  
DN Sorø har to delegerede og er normalt repræsenteret af formanden og næstformanden. 

 
Ved Suserup Skov. Fra venstre: DN Sorøs formand, Niels Hilker, direktør for Stiftelsen Sorø Akademi, Jens Kristian Poulsen og 
DNs præsident, Maria Reumert Gjerding. 
 

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 3 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 17. september et vellykket Regionstræf på Lolland, hvori bl.a. indgik en guidet tur ved 
Femern bælt projektet i Rødby. Det efterfølgende møde bød på interessante debatter om bl.a. DNs strategi 
ved tværkommunale infrastrukturprojekter som f.eks. Kattegatforbindelsen. 

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. 
Frivilligcenteret har i 2022 fået en ny, driftig centerleder, Christina Hannine, som har sat gang i foreningens 
koordinerende arbejde i hele kommunen. Centeret arbejder pt. på at få etableret et fælles frivillighus som 
også DN Sorø kan trække på omkring frivillige til konkrete projekter. 
Fredag d. 30. september 2022 var Frivillig Fredag, dvs. den dag hvor det frivillige arbejde fejres overalt i 
landet. DN Sorø deltog i fejringen, og forsøgte at skærpe interessen for foreningen og lokke frivillige til at 
deltage i arbejdet i DN Sorø. 
 

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. 
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Grønt Forum har et årligt fællesmøde med kommunens økonomiudvalg, Natur, Teknik og Planudvalg og 
det nyoprettede klimaudvalg. Næste fællesmøde holdes til november og er det første møde efter 
kommunalvalget. Grønt Forum har haft en længere debat og sendt høringssvar om den mulige besparelse 
på udgiften til naturvejledningen på Kongskilde. Denne besparelse er dog bortfaldet efter budgetforliget 
for 2023. 
 

Grundvandsråd i Sorø Kommune 
DN Sorøs repræsentant i Grundvandsrådet i Sorø Kommune er Ragnhild Lindsø 
Der har ikke været afholdt møder eller anden aktivitet i regi af Grundvandsrådet siden udpegningen af 
medlemmer primo 2022. 
 

IT- og Kommunikations-netværk 
DN Sorøs repræsentant og samtidig tovholder for netværket: Rolf Lehrmann 

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. 
DNs sekretariat har ikke støttet op om IT-netværket og har ikke informeret netværket om strategien for 
videreudvikling af anvendelsen af IT i såvel sekretariatet som i afdelingerne. Dog er det nævnt, at 
nyhedsbrevsystemet bliver koblet sammen med medlemssystemet, så afdelingerne på sigt får adgang til 
selv at bruge systemet til at udsende dedikerede mails til udvalgte medlemmer og til at udsende 
afdelingsvelkomstmateriale. Derudover ved vi, at hjemmesidesystemet skal over på en ny version og at 
man arbejder på at udnytte flere af Microsoft produkterne decentralt, men der vides hverken nærmere 
eller en formodet tidsplan. 
De nye organisationskonsulenter er kommet godt i gang og har erkendt, at de skal have hjælp til at fremme 
brugen af Podio i afdelingerne. Der er derfor etableret et Podiokursus under Naturens Universitet med DN 
Sorøs næstformand som underviser. Næstformanden har været rundt til en række afdelinger, som viser 
stort engagement og som forhåbentlig kan benytte kurset som springbræt til brug af IT i det daglige 
arbejde i afdelingerne. Et superbrugerkursus har været afholdt af næstformanden for en række af 
sekretariatets medarbejdere, herunder organisationskonsulenterne, for at klæde dem bedre på til at støtte 
afdelingerne i deres arbejde. 
Næstformanden har i løbet af året været brugt af sekretariatet som kontaktperson til Podio-teamet i 
forbindelse med en meget generende fejl, hvor det viste sig umuligt at benytte søgefunktionen i Podio, en 
essentiel funktion, som anvendes til at søge i de mange sager, som vi har modtaget indenfor de seneste 10 
år fra myndighederne. Det lykkedes at få eskaleret problemet tilstrækkeligt højt oppe i systemet i Citrix, så 
der blev taget hånd om problemet, som nu er løst. 
Hvad kommunikationsnetværket angår, så forventes netværket nedlagt som sådan, idet afdelingernes 
opgaver omkring kommunikation fremover vil blive støttet direkte via sekretariatets medarbejdere. 
Det nye system til udsendelse af nyhedsbreve er velfungerende og bruges af DN Sorø til udsendelse af alle 
vores nyhedsbreve. Systemet forventes udbredt til resten af landets afdelinger, når forbindelsen til 
medlemssystemet er etableret og afprøvet. DN Sorø er en af de få afdelinger, som er med til afprøvningen. 
 

Kommunalpolitisk netværk 
DN Sorøs repræsentant og samtidig tovholder for netværket: Niels Hilker 
DN Sorøs formand Niels Hilker har været medinitiaitivtager til DNs kommunalpolitiske netværk, der blev 
stiftet den 31. marts 2022. Netværket har bl.a. til formål at opsamle og udnytte den store viden og erfaring 
med kommunalpolitisk arbejde, der er rundt omkring i afdelingerne, så den kan komme andre afdelinger til 
gode. En af de første opgaver er at udarbejde en kompetenceliste, så vi på tværs af afdelingerne får overblik 
over, hvem kan hvad og har hvilke kontakter. Niels Hilker er blevet valgt som netværkets første formand. 
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Naturparkråd Naturpark Åmosen 

Repræsentant for de omgivende kommuners DN-afdelinger: Rolf Lehrmann 

DNs samråd for Region Sjælland har udpeget et medlem af Naturparkrådet i efteråret 2021. Valget faldt på 
en repræsentant for DN Sorø, idet posten går på skift mellem de 3 DN-afdelinger som har områder i 
naturparken. 
På trods af flere henvendelser til formanden for bestyrelsen for Naturpark Åmosen er der forsat ikke 
indkaldt til møde i naturparkrådet, men seneste er at det sker snart, idet bestyrelsen nu har vedtaget en 
strategi for naturparkens arbejde. 
Der findes hverken referater fra bestyrelsens arbejde eller en opdateret liste over naturparkrådets 
medlemmer på hjemmesiden (25. september 2022). 
Som DNs repræsentant i Naturparkrådet er næstformand i DN Sorø, Rolf Lehrmann, udpeget, og om sådan 
har Rolf deltaget i en inspirationstur for primært lodsejere i Naturpark Åmosen d. 21. juni 2022. 
 

Organisationsudvalget 

DN Sorøs repræsentant og samtidig tovholder for netværket: Niels Hilker 
DN Sorøs formand, Niels Hilker er formand for DNs centrale organisationsudvalg. Udvalget, der består af 9 
medlemmer, har til opgave at rådgive Hovedbestyrelsen om, hvordan DN organiserer sig effektivt og 
demokratisk. Udvalget har derfor særlig fokus på implementering af den organisationsstrategi, som 
repræsentantskabet vedtog november 2021. En politisk strategi, en strategi for aktive, en strategi for børn 
og en for unge. 

TV2 Øst repræsentantskabet 
DN Samråd for Region Sjælland har 2 repræsentanter, hvoraf den ene er: Rolf Lehrmann 

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 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 
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. Og kommunalvalget i november 2021 efterlod Sorø Kommune med 
den samme politiske ledelse. Dog giver det brede budgetforlig i efteråret 2022 håb om at en enig 
kommunalbestyrelse vil give det grønne område en mere central placering. 
 
Og det er der behov for, med både en galoperende klima- og natur/biodiversitetskrise. Udfordringerne 
bliver stedse større og kalder på dialog og komplekse og nuancerede overvejelser. Mange løsninger vil 
rumme mulighed for synergi og sammenhæng, mens andre problemstillinger ikke vil levne den mulighed. 
 
DN Sorø vil som Sorø Kommunes store grønne organisation tage udfordringerne op og deltage i dialogen 
om, hvor vi lægger snittet i det man kunne kalde det grønne paradoks. En gang imellem er det ikke muligt 
fuldt ud at tilgodese både hensynet til klimaet og hensyn til naturbeskyttelsen. 
 
Vi vil også fortsætte med at udbygge vores brede og stærke folkelige forankring. Vi har dejligt mange aktive 
medlemmer, men vi kan nemt 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 
 

 
Frokost for Natur- og fredningsgruppen i forbindelse med rundturen til kommunens aktive råstofgrave.  
Fra venstre: Formanden, Niels Hilker, Jan E. Pedersen, Tine Buch, næstformand Rolf Lehrmann, tovholder Jan 
Woollhead, Lone Kunkel. 
 


