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Danmarks Naturfredningsforenings Sorøafdeling 
  Afdelingsbestyrelsens årsberetning ved årsmødet 13. november 2008 
  
Først vil jeg beklage, at tidspunktet for årsmødet er annonceret forkert i medlemsbladet.   
  
2008 har været et godt arbejdsår på mange fronter, som vi kommer ind på i løbet af beretningen. 
Selv mener vi, at vi er kommet langt, men det må medlemmerne selv bedømme. Vi vil følge op på 
ting, der begyndte i 2007 og bagefter fortælle om nye tiltag. 
  
Hæftet Fremtidens Natur i Sorø, som blev præsenteret i maj 2007, er blevet vel modtaget såvel hos 
politikerne som hos embedsmændene i Sorø Kommune. Hæftet bruges bl. a. som en del af 
grundlaget for den nye kommuneplan. Det har været brugt under udarbejdelsen af Udviklings- og 
Planstrategien for Sorø Kommune. Vi har også fået fine tilbagemeldinger fra andre, der har 
modtaget hæftet. Nu kan alle læse og udskrive hæftet fra DN Sorø´s hjemmeside. Stor ros til 
hæftets ”bagmænd”. Desværre fik vi kun trykt 500 eksemplarer, så bunden er snart nået i kassen.   
  
Bjerget i Lynge Eskilstrup fik i foråret hegning, læskur, vand, el og græssende dyr. Desværre blev 
åbningen først 13. maj, så de store mængder af bjørneklo var groet godt til. De første dyr, der kom 
på arbejde, var 12 geder, meget søde og tamme, men det var ikke nok, så senere kom der får og to 
køer med kalv i den anden fold. Det hjælp lidt, men ikke nok. Så Kurt Munkholm og Børge 
Mortensen besluttede at tage sagen i deres egen hånd. Senere blev de assisteret af Henning 
Bussenius-Larsen. Med hjemmelavede ”våben” bekrigede de godt 62.000 m2 fyldt med bjørneklo. 
Flot arbejde og tak til bjørnebanden. 26. oktober blev stien på Bjerget behørigt indviet med taler af 
Lars Møller Nielsen fra Aage V. Jensen Naturfond og Bjørn Nielsen fra byrådet. Trods dårlig 
vejrudsigt deltog 30, og der var god stemning, økologiske æbler, vand og øl til deltagerne. Lige nu 
er græsningsaftale for 2009 faldet på plads. Der kommer flere dyr, alle fredelige, på Bjerget, og vi 
skal til at søge om læskursudvidelse hos Sorø Kommune. Vi glæder os til at se, hvordan det går 
med Bjerget i 2009. 
  
Maglebjerg ved Assentorp har der været lidt stilstand omkring. Der var ellers udarbejdet en 
plejeplan for Bjerget, men pga. interne forhold hos Naturfonden opstod forsinkelser, så først i 
september 2008 kom der gang i det videre forløb. Hele vores oplæg til plejeplan er nu vedtaget, og 
rydningen sker i det tidlige forår 2009.  Klaus Nielsen er blevet udnævnt til og har fået papir på, at 
han er kontaktperson til Maglebjerg. Fonden har tilsendt os en ”kontrakt”. Vi havde et økonomisk 
efterslæb fra Stenlille Kommune om opsætning af borde og bænke på Maglebjerg. Nu er borde og 
bænke bestilt og bliver opsat, når grunden er ryddet. Folden ved Maglebjerg har stadig afgræsning 
med får. Det håber vi bliver ved i 2009, så floraen kan bevares. 
  
Ella Hilker søgte sidste år i samarbejde med Kongsgården midler til etablering af et spor i engene 
ved Susåen. Sporet er nu etableret med folder og informationstavler. Sporet er et besøg værd. I 
forbindelse med etableringen af sporet har bioregistreringsgruppen været i aktion. På Kongsgårdens 
enge er der nu lavet en planteliste fra området ved sporet baseret på 2 – 3 ture. 
  
Arbejdsgrupperne, som blev etableret ved kommunesammenlægningen, fungerer. Alle kan se 
grupperne på den nye hjemmeside, og hvis de vil være med, kan de ringe til kontaktpersonen og få 
mere information. Af nye grupper er etableret en Naturpleje-gruppe. Desuden er der Klimagruppe 
og Invasive arter-gruppe på tale. Sig til, hvis I har idéer til nye grupper. 
 
Bioregistreringsgruppen har ud over nævnte registreringer ved Kongsgaarden også været en tur 
uden for kommunegrænsen og hjulpet med indledende registreringer på udvalgte enge nær 
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Gunderslevholm. Kulebjerg Overdrev og enge i Vaseskov nær Skellebjerg har også været besøgt. 
Desuden er der registreret planter på Bjerget ved Lynge Eskilstrup før afgræsningen. En aftale med 
kommunen om udveksling af data er indgået. 
 
  Hasselmusprojektet er stadig i gang. Der har været ekspertbesøg, hvor det blev konstateret, at der 
var syvsovere i flere af kasserne. Forsøget fortsætter efter aftale med Stiftelsen og DN´s 
hovedafdeling. Det er Stig Pedersen i samarbejde med Eilif Byrnak, der er ankermænd i dette 
projekt. De samarbejder med Jens Kristian Poulsen fra Stiftelsen og Bo Håkonsson fra DN´s 
hovedafdeling. 
  
Kogræsserforeningen trives i bedste velgående.  Den afgræsser nu tre enge i Bimosen og på 
Flommen, hvor de har fået en ekstra fold. Det er en fornøjelse at se dyrene, når man går en tur over 
Flommen eller gennem Sønderskov Syd. Formand for kogræsserlauget er Michael Torp. Her er et 
nyt tiltag, hvor der er indgået partnerskabsaftale mellem Sorø Kommune, SNS og DN. Her vil Anna 
Bodil Hald indgå i projektet, der går på registrering og forsøg med skovgræsning. 
  
Jan Woollhead, der er biolog i Region Sjælland, har stadig en naturklub, hvor mange børn har 
glæde af de arrangementer, som naturklubben står for. 
  
Affaldsdagen og ugen efter var i år en succes. Miljøministeren og Præsidenten for DN deltog. 
Mange institutioner, lokalråd og idrætsforeninger var med, så der blev samlet over 4 tons affald ind 
i Sorø. Vi havde en aftale med Sorø Kommune om, at vi satte depoter med affald på fastlagte steder 
i kommunen. Mandag hentede kommunens folk sammen med Kurt Munkholm affaldet. Det var en 
stor forbedring og en lettelse for os. Vi regner med, at dette samarbejde kan fortsætte i 2009, hvor 
affaldsdagen er 19. april og ugen efter. På mødet mellem Grønt Forum og økonomiudvalget i august 
var der stor interesse for affaldsindsamlingen, så vi regner med god kommunal opbakning i 2009. 
 
Som opfølgning på mårprojektet forrige år har Kurt Munkholm og fru Inga sat 12 dobbelte 
mårkasser op i skovene. Det var ikke et let arbejde, da kasserne skulle op i afmærkede træer i 5 m`s 
højde. Stiftelsen hjælp til med kort, da det viste sig, at det var meget svært, selv bevæbnet med 
GPS, at finde træerne.  
  
Grønt Forum brugte sidste år en del af de 100.000 kr. til, at kommunens skoler kunne ansøge om 
midler til et grønt projekt på deres skole. Kun to skoler søgte og fik det ansøgte beløb. Skolerne skal 
på et møde med Grønt Forum redegøre for deres arbejde og udbytte af indkøbet. 
Et udvalg under Grønt Forum stod i april for en energi- og miljømæssig udstilling. Fra DN deltog 
Lena, Dorte og Eva. Desuden har DN siddet i et udvalg om en Natur- og Agenda stilling i Sorø 
Kommune. Samtidig skulle vi give vores indstilling til en Naturskole. Om det bliver til noget, kan 
kun det kommende budget vise. 
  
 De tre spor, som vi etablerede sidste år, er meget brugt. Desværre er der af og til nogle, der synes, 
at det er sjovt at fjerne skilte, ødelægge postkasser osv. Det er utroligt, at man vil være det bekendt. 
Hvis I ser noget galt ved et af sporene, vil vi gerne have det at vide. 3 af de 6 spor har fået 
genoptrykt foldere. Især Alstedfolderen er blevet fornyet med teksten. Det var Niels Henriksen, der 
var initiativtager til det. Ella, Inge, Jørgen L., Flemming og Jan har været sporene igennem, har 
klippet, savet og ryddet op. Vores flittige kassepassere arbejder stadig. Tak til dem for indsatsen. 
Vi samarbejder lige nu med Spor i Landskabet og lodsejerne om at få forbindelse mellem de 
forskellige spor. I den forbindelse havde vi en guidet tur i og omkring Alsted Skov 19. oktober. Vi 
håber, at det lykkes. 
Arbejdsgruppen arbejder ligeledes på udvidelse af sporet ved Åmosen og et sporforløb, der knytter 
Sønderskov sammen med Bulbroskoven. Det nord - sydgående spor skulle også helst blive til noget 
i 2009. 
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Bestyrelsen konstituerede sig i 2007 med 1 formand og 2 næstformænd. Den nye arbejdsform, hvor 
formandsgruppen holder et månedligt møde, hvor det kommende bestyrelsesmøde tilrettelægges og 
andre sager tages op til vurdering, mener vi fungerer godt. Vi indkalder ofte andre til mødet for at få 
tingene belyst fra flere sider.  
 I bestyrelsesmøderne deltager desuden de 4 suppleanter og ad hoc-medlemmer, hvis de har tilmeldt 
sig. Vi vil formentlig blive ved med denne arbejdsform i 2009. 
Vi er meget glade for den interesse, der har været i 2008 for at blive aktiv i DN, og vi vil opfordre 
til, at mange flere melder sig som aktive ad hoc-medlemmer. Vi kan sagtens bruge flere hænder. 
DN afholder løbende kurser, som alle aktive medlemmer kan deltage i. Hvis du vil vide mere, så 
kontakt os endelig. 
  
Bestyrelsen har holdt 11 møder. Ved et par af møderne har vi haft en oplægsholder. I oktober kom 
Marianne Tinggaard og fortalte om LAG- muligheder. 
  
Arrangementerne har i år været ture og debataftener. De har alle været velbesøgte. Alle vores 
arrangementer annonceres i Sorø Avis. 4. oktober havde vi en tur i depotet på Løngvej 14 hos 
Thomas Jull Olsen. Det var meget velbesøgt med 73 deltagere. Efterfølgende havde vi på 
bestyrelsesmødet 8. oktober Marianne Tinggaard, der er medlem af LAG-bestyrelsen og sidder i 
DN Odsherreds afdelingsbestyrelse til at fortælle os om LAG og muligheder for søgning af midler 
til en partnerskabsaftale. Der er nu etableret en arbejdsgruppe, der i samarbejde med bl.a. Thomas 
Jull Olsen skal arbejde med retablering af området ved Løngvej 14. 
 
Flere af landets kommuner er i år blevet Klimakommuner, dvs. at der er lavet en kontrakt mellem 
Borgmesteren og DN om at spare på CO2-udslippet. Endnu er Sorø ikke med på vognen, men vi vil 
opfordre politikerne til at arbejde for, at Sorø bliver Klimakommune i 2009. 
Sorø har fået ny hjemmeside. Efter mange år ønskede Stig at stoppe og hellige sig tilsynet med 
hasselmuskasserne. Tak til Stig for indsatsen. Pia og René har så taget over og er ved at få styr på 
den nye side. Det kan I selv se på hjemmesiden http://dn.dk/soroe. Fra hjemmesiden er der link til 
f.eks. stipjecer, en opdateret arrangementskalender, der også dækker Sorøs nabokommuner, og 
aktuelle sider og nyheder om naturen netop nu. 
I år har der været mange sager. En del af dem lå før i Amtet, men efter Regionens og de nye 
Miljøcentres opståen er sagsbehandlingen blevet anderledes. Sorø Kommune sender heldigvis alle 
sager direkte til os, så vores sagsbehandlere får sagerne hurtigt. De store miljø- og dyreholdssager 
har vi heldigvis et kyndigt bestyrelsesmedlem til at se på. Derved undgår vi at skulle over 
København hver gang. Vores sagsbehandling fortsætter som i 2007 med Jørgen Birkedals 
gennemgang af sager. 
Ud over disse sager får vi løbende indkaldelse fra Fredningsnævnet til møder i forbindelse med 
ansøgninger om dispensation fra gældende fredninger til f.eks. byggeri ved kirker eller i andre 
fredede områder. Vi deltager gerne i disse møder. 
  
 Vi har konstateret en tendens til, at der kommer flere ansøgninger om at lovliggøre allerede 
etablerede udhuse eller andet. Det er vi betænkelige ved og vil opfordre til, at der søges og fås 
tilladelse, inden projekter går i gang. 
  
Vi har i år haft nedsat en gruppe, som kom med høringssvar til Regionens råstofplan og til 
Regionens udviklings- og strategiplan. Udvalget får nok travlt igen, når kommunens nye 
kommunalplan skal behandles i de kommende måneder. Lige nu er Sorø Kommunes Stiplan og 
Natur- og Miljøplanen i høring. Et udvalg under afdelingsbestyrelsen er ved at se på planerne for at 
komme med høringssvar  
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Et udvalg under DN i Sorø samarbejder på tværs af kommunegrænsen med et udvalg under DN i 
Næstved om Tystrup-Bavelsefredningen og de kulturspor, der findes i området. Her er Ella formand 
for udvalget. Ella vil efter årsberetningen uddybe dette. 
  
Samarbejdet med embedsmændene i Plan og Miljø går godt. Vi bliver ved specielle sager indkaldt 
til møde på det sted, som sagen drejer sig om, så lokaliteterne samtidig kan besigtiges. Det anser jeg 
for en fordel. Desuden holder vi møder med embedsmænd i Plan og Miljø om specielle emner, 
f.eks. stier. 
  
Vores gode samarbejde med Sorø Kommune og Stiftelsen Sorø Akademi og Regionen er vi meget 
glade for.   
 
 Jørgen Birkedal er stadig formand for samrådet i Vestsjælland. De enkelte afdelingsbestyrelser 
skiftes til at være vært for møderne. Hvis årstiden tillader det, arrangeres der i forbindelse med hvert 
samrådsmøde en udflugt til et sted i området. En gang om året holdes et fælles samrådsmøde for 
hele regionen. Det var i år på Stevns, hvor vi så Stevnsfortet og fik hilst på DN´s nye direktør. Alle 
kan deltage i samrådsmøder, dog er der tilmelding til møderne. 
  
Der har været et repræsentantskabsmøde i foråret, hvor Pia og René deltog. 22. og 23. november er 
det næste repræsentantskabsmøde. Her vil Pia og Eva deltage. Desuden vil Jørgen Birkedal som 
samrådsformand deltage.   
  
  
Igen i år deltog vi i Kongskilde Marked. DN´s naturambulance var med sammen med en 
medarbejder fra DN. Dyrene blev flittigt klappet, og børn og voksne løste opgaver. Et nyt tiltag var 
”den grønne kuffert” og konkurrencen. Det var noget for børn. Vi vil betegne vores deltagelse i 
markedet som en succes. Ca. 10.000 personer gæstede markedet. Vi kunne, hvis vi havde haft en 
bærbar computer med internetopkobling på stedet, have vist Fremtidens Natur i Sorø, vist DN´s 
hjemmeside, tegnet adskillige medlemskaber og solgt en masse fra DN-butikken, men en computer 
har vi ikke fået endnu, men det kommer vel. Jeg mener, at det havde skabt yderligere interesse for 
foreningen og for vores bod. 
  
25. oktober deltog vi i foreningernes dag i Kulturhuset. Der var ca. 200 deltagere, god stemning og 
mange besøgende på DN-standen. I år havde vi DN-ambulancen, boldkast om miljørigtige 
produkter og de udstoppede dyr. 
Til sidst vil jeg takke alle turledere, samarbejdspartnere, frivillige hjælpere, 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer, suppleanter og alle ad hoc-medlemmer for deres arbejdsindsats i 
2008. 
 
På vegne af 
Afdelingsbestyrelsen 340 Sorø 
Eva Nielsen 
Formand 
Parnasvej 36 
4180 Sorø  
 57 83 36 58 
13. november 2008  
  
 
 


