
Arsberetning ved Dan marks Naturfredningsforenings arsmode i Sore 
Lokalkomite den 26. november 2003 kl. 19.30 

Lokalkomiteen har holdt 8 ni0der. Til de fleste af moderne har vi alle vaeret med. De fleste gange 
har vi vasret fuldtallige. Datoer for ni0der kan ses pa vores hjemmeside. 

Vi har I ar fors0gt fa et bedre overblik over, hvilke sager, vi far pa vores bord. I et regneark har vi 
indsat alle sager med en kort tekst, der fortaeller om sagens art, hvilken myndighed, den er under, 
modtagelsesdato og klagefristdato. Desuden har vi en rubrik, der fortasller, hvad vi gjorde ved 
sagen. Vi er selv glade for systemet, der letter vores sagsbehandling og g0r det lettere at finde 
tilbage til sagen. 

Vi sa ogsa meget gerne, at alle vores medlemmer i Sor0 tog aktivt del i foreningens g0remal. Det 
siger jeg ikke for at presse nogen, men vil man have indflydelse, ma man melde sig under fanerne. 
Vi er i Sora afdelingen ca. 650 medlemmer. 

Hasselmusprojektet er stadig i gang. Endnu har i ikke haft hasselmus i kasserne, men blot andre 
mus, fugle og hvepse. Vi har aftalt med Stiftelsen Sora Akademi, at vi lader kasserne ha?nge og 
tilser dem i foraret 2004 og derefter flytter dem til et nyt ornrade i Horseb0g Skov. Det kan jo vaere, 
at en hasselmus gar i kassen i Lzfbet af 2004. Tak til Stig, der er ankermand. 

Vi har haft mange sma og enkelte store sager i ar. Nogle er ikke afsluttede endnu. 

De mest almindelige sager drejer sig om carporte, udestuer, udhuse, garager, brasndeskure, 
vasrksteder op til 500 m , ombygninger og tilbygninger, hvor der gives tilladelse efter Planloven. 
Her har ikke vasret anledning til bema r̂kninger fra vores side. 

Etablering af S0er og udvidelse af disse har vasret det store hit. Vi har med glasde set pa mange 
etableringer af S0er fra 500 til 10000 m 2. Vi hilser de nye S0er velkommen. 

Siloerne i Alsted pa 11,5 m er nu skaret ned til 8,67 m og ejeren har faet tilladelse til at bygge 
endnu en af samme st0rrelse ved en af hans andre ejendomme i omradet. 

Lokalplan 89 Center- og Erhvervsomrade ved Norgesvej, Brugsen blev vedtaget i ar og Brugsen har 
abnet d0rene i de nye omgivelser 

Ligeledes er lokalplanerne for Holbergarkaden, boliger og hotel ved Abildvej, renseanlasgget ved 
Store Ladegardsvej, L0vegarden og Lynge By vedtaget. 

To nye forslag til lokalplaner er kommet. Det omhandler Ungdomsboliger ved Skovs0hus og 
bebyggelse ved Katrineslyst. 



Vi drafter alle lokalplanforslag og ofte kommer vi med sma eller store aendringsforslag. 

MilJ0godkendelsen fra Amtet pa Sjaellandske Autoophug pa Hestehavevej i Fulby kom. Vi har 
samarbejdet med Hovedforeningen om den. Hovedforeningen har indsendt indsigelsen og 
indarbejdet vores bema r̂kninger i den. Som I har kunnet tese i pressen, her der vaeret en del 
polemik om omradet. Vi ma habe, at der kommer en god udgang pa denne sag. Det er jo et vigtigt 
drikkevandsomrade, som firmaet ligger pa. 

Vi finder det betaenkeligt, at der kommer flere om ansogninger om at lovligg0re allerede etablerede 
ting. Det ville vaere rart, hvis der S0gtes om tilladelse, f0r man gik i gang. 

Vi har haft et par medlemshenvendelser om ulovlig skiltning, ulovlige plantede b0getraeer og 
h0Jryggede agre i Bromme. Skiltningen har vi henvendt os til Amt og kommune omkring og har her 
faet en god udgang pa sagerne. De to andre sager har vi undersogt, men kan ikke g0re noget f0r der 
er truffet en juridisk afg0relse. 

Foreningen har i ar skiftet logo og haft en kampagne omkring identitet og synligg0relse. Vi har ikke 
deltaget i dette, da vi har haft nok at g0re med vores stiprojekt. 

Vi har her holdt mange m0der og vaeret pa ude i landskabet for at se pa muligheder. Vi har haft god 
hjaelp fra "Spor i Landskabet", der hele tiden star bi med rad og materialer. 
At etablere et Spor kraever meget tid og fysiske krafter. Vi har gravet, boret, skruet og skrevet, f0r 
det endelig blev til en rute. 
Den forste af forhabentlig flere stier ogsa kaldet Spor i Landskabet blev abnet i Alsted Skov. Born 
og latere samt mange andre var med til at gore abningen festlig. Vi regner med at mange vil 
benytte sig af at der nu i Sora Kommune er to afmaerkede ruter, med tilh0rende pjecer, som man 
kan ga af og derved fa en endnu storre oplevelse. 

Tak til Spor i Landskabet, Stiftelsen Sor0 Akademi og Sora Kommune for hjaelp. Projektet fik 1000 
kr. til hjaelp til abningen af sporet i Alsted. Tak til Kommunen for pengene. 

Pjecen har vi faet fremstillet af Spor i Landskabet, men fern borgere i Sora skrev indholdet i pjecer. 
Tak.tiLEilif Byrnak, Helge Jensen, Henning Bussenius-Larsen, Jens Kristian Poulsen og Jens 
Thomsen for hjaelpen. 

Vi er sa smat i gang med at etablere en sti i Lynge omradet. Her har i vi foraret holdt et par moder i 
Lynge Prasstegard. Senere har der vasret besigtigelsesnrade med Sora Kommune. Desuden har vi 
brewekslet med landmand Niels Kristian Pedersen, der har vaeret meget behjaelpelig ved 
rutelasgningen. Vi er nu begyndt med de indledende traek pa etablering af et Spor i Lynge-
Frederiksbergomradet. 

Nar vi etablerer spor er en del af sporet ofte gennem privat omrade. Det er vigtigt, at alle her viser 
hensyn og kun gar pa den afmasrkede sti. Ingen lodsejere er glade for at fa deres afgrader trampet 
ned af gasster, der overskrider graensen for god opf0rsel. Det er en selvfelge, at alle holder hunde i 
snor pa disse ture. Det er meget vigtig, da alle spor gennem private omrader altid kan nedlasgges, 
hvis omradets ejer ikke vil vaere med laengere. 



To gange om aret er vi sammen med andre foreninger til mode med Teknik- og Miljoafdelingen pa 
Radhuset. Her far vi orientering om aktuelle sager og bliver spurgt om vores mening. 

Hvis en sag har miljemaessig betydning, bliver vi indkaldt til mode pa Radhuset. Jeg synes, at det er 
tint med den slags moder og vil opfordre Kommunen til at fortsaette med det. 

Vores gode samarbejde med Amt, Kommune og Stiftelse er vi meget glade for. Tak for det. Dog 
kunne vi ofte onske mere information f. eks. kort til de enkelte sager. Desuden ville vi meget gerne 
fra Amtet have sagerne tilsendt direkte og ikke af omvejen over Hovedforeningen. 

Vi har deltaget i to Samradsmoder. I repraesentantskabsmoderne har vi ikke haft mulighed for at 
deltage i ar. 

Sammen med Fuglebjerg og Susa Kommuner er vi med i meder, hvor Ella er vores repraesentant. 
Tak til Ella for dette arbejde. 

Lokalkomiteens hjemmeside er Stig redakt0r for. Han laegger ture, moder og andet ind. Desuden 
star han for indtastning af ture til Naturnet.dk. Tak til Stig for arbejdet. 

Vi har i ar haft seks ture, der alle har vaeret velbesogte. Har medlemmer gode ideer til ture, 
modtager vi dem med glaede. 

Ture i 2004er i stobeskeen. Vi arbejder med en nattergaletur, en tur i Suserup Skov samt to ture i 
Akademiets skovdistrikt. Et besog pa genbrugsstationen vil vi ogsa gerne have pa plads. Vi har ikke 
mange midler til at aflonne med, sa der kan begraensningen i ture komme. Tak til alle turledere, som 
kun far et par flasker vin for deres store arbejde. En saerlig tak til Jens Thomsen, der altid er positiv, 
og som alene i det forlobne ar har ledet tre ture. 

Amtets pjece med ture er kun to om aret. Vi ma habe, at den ikke spares helt vaek. Til Amtet: Bevar 
pjecen. 

Til sidst vil jeg takke Lokalkomiteens medlemmer for deres arbejdsindsats i 2003. Jeg vil opfordre 
medlemmer til at tage aktivt del i arbejdet. der er altid brug for et par haender mere. I vil vaere meget 
velkomne til at hjaslpe til i en kortere eller laengere periode, sa sig blot til, hvis I har tid og lyst. 
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