
Danmarks Naturfredningsforenings Soroafdeling 

Afdelingsbestyrelsens arsberetning ved arsmodet 18. november 2010 

I april 2010 blev Soro Klimakommune. Dejligt, at det endelig lykkedes. Nu ma vi gennem 
samarbejde opna gode resultater for miljo og klima i kommunen. Afdelingen har en klima- og 
Agenda 21-gruppe pa 5 medlemmer. V i vil gerne vasre flere. Kommissorium for gruppen kan lasses 
pa DN Soros hjemmeside. 

Vand- og naturplanerne er kommet. En arbejdsgruppe er nedsat og regner med at have forslag til 
svar til bestyrelsesmodet i december, som vi sa kan cleare med andre organisationer, for svaret 
sendes. 
Kommunen havde i 2009 udarbejdet forslag ti l bekasmpelse af Bjorneklo. Den blev ogsa en del af 
kommuneplanen, men kommunens indflydelse pa lodsejeres bekaempelse af disse invasive arter er 
stadig uafklaret. V i regner med, at der snart kommer lovgivning for bekaempelse. 

4 balhytter blev med initiativ fra Kongskilde Friluftsgard og med penge fra Soro Kommune opstillet 
spredt over kommunen i Assentorp, i Lamp, ved Bromme Lilleso og ved Frederikskilde. Hytterne 
kan efter et brugerkursus benyttes af Soros borgere ti l moder og som start pa en tur. De er allerede 
meget brugt, bl.a. t i l klasseture med naturvejleder. 

I 2010 har stigruppen arbejdet med at etablere et spor i Bromme. Der er sogt midler, fastlagt rute, 
skrevet udkast t i l folder samt lavet tegninger. Sa snart vi har pengene, gar vi i gang. 
Nar sporet i Long depot er helt fastlagt, er det meningen, at de to spor skal kunne vasre en faslles 
oplevelse lige som det spor i Soro Syd, der binder 4 mindre spor sammen. V i haber, at sporet kan 
abnes inden sommerferien 2011. 
Vi har kontakt med Spor i landskabet om at etablere nyt/nye spor med penge fra Nordeafonden. 
Fonden har bevilliget 5 mill, over tre ar t i l etablering af spor. Pa bestyrelsesmodet i oktober havde 
vi besog af Anders Sogaard fra "Landbrug og Fodevarer'V'Spor i Landskabet", der redegjorde for 
de nye muligheder. Samtidig var Soro kommune reprassenteret pa modet ved Peter Dorff, som vi 
senere kan samarbejde med om klima og stier. 

Bioregistreringsgruppen afholdt De Vilde Blomsters dag d. 20/6 pa Else-engen med ca. 20 
deltagere. Naturplejegruppen har haft 4 arrangementer. Gront Forum bevilligede to buskoptraskkere, 
som letter arbejdet meget. Hvis man som gron forening skal lane, skal man henvende sig DN i Soro 
og lave en aftale. Teknik og Miljo har bevilget legrej t i l gruppen. Tak ti l Gront Forum og Teknik og 
Miljo for det! 

Klimagruppen har faet nyt kommissorium. V i var jo blevet klimakommune, sa kommissorium 
matte aendres. Gruppen arbejder nu med at fa et godt samarbejde med Soro Kommune. 

Den nye vandlobsgruppe er godt i gang. 

Fredningsgruppen har vasret pa kursus pa Kongskilde Friluftsgard. Her sa man pa de fredninger, der 
daekker Naestved og Soro Kommuner. Gruppen arbejder med at pase, at fredninger bliver overholdt, 
og om der evt. trasnger t i l revision af fredningsbestemmelserne 

24. marts havde vi pa Gefion DN's president siddende i panel med landbruget og jasgerne og "Hede 
Danmark" om emnet "Agerhonen og biodiversitet". V i onskede at skabe en dialog mellem parterne. 
Der arbejdes stadig pa dette emne i samarbejde med en landmand. Projektet stotter og arbejder for 
biodiversiteten i naturen. 

I juni arrangerede DN Soro for 5. gang aftenture i det vestsjaellandske landskab. Begge ture havde 
ca. 50 deltagere, og der var eftersporgsel efter en tredje tur. 



Danmarks Naturfredningsforenings Soreafdeling 

Afdelingsbestyrelsens arsberetning ved arsmedet 18. november 2010 

I april 2010 blev Soro Klimakommune. Dejligt, at det endelig lykkedes. Nu ma vi gennem 
samarbejde opna gode resultater for miljo og klima i kommunen. Afdelingen har en klima- og 
Agenda 21-gruppe pa 5 medlemmer. V i vil gerne vasre flere. Kommissorium for gruppen kan lasses 
pa DN Soros hjemmeside. 

Vand- og naturplanerne er kommet. En arbejdsgruppe er nedsat og regner med at have forslag ti l 
svar t i l bestyrelsesmodet i december, som vi sa kan cleare med andre organisationer, for svaret 
sendes. 
Kommunen havde i 2009 udarbejdet forslag ti l bekasmpelse af Bjorneklo. Den blev ogsa en del af 
kommuneplanen, men kommunens indflydelse pa lodsejeres bekaempelse af disse invasive arter er 
stadig uafklaret. V i regner med, at der snart kommer lovgivning for bekasmpelse. 

4 balhytter blev med initiativ fra Kongskilde Friluftsgard og med penge fra Soro Kommune opstillet 
spredt over kommunen i Assentorp, i Lamp, ved Bromme Lilleso og ved Frederikskilde. Hytterne 
kan efter et brugerkursus benyttes af Soros borgere ti l moder og som start pa en tur. De er allerede 
meget brugt, bl.a. t i l klasseture med naturvejleder. 

12010 har stigruppen arbejdet med at etablere et spor i Bromme. Der er sogt midler, fastlagt rute, 
skrevet udkast t i l folder samt lavet tegninger. Sa snart vi har pengene, gar vi i gang. 
Nar sporet i Long depot er helt fastlagt, er det meningen, at de to spor skal kunne vaere en faelles 
oplevelse lige som det spor i Soro Syd, der binder 4 mindre spor sammen. V i haber, at sporet kan 
abnes inden sommerferien 2011. 
Vi har kontakt med Spor i landskabet om at etablere nyt/nye spor med penge fra Nordeafonden. 
Fonden har bevilliget 5 mill, over tre ar til etablering af spor. Pa bestyrelsesmodet i oktober havde 
vi besog af Anders Sogaard fra "Landbrug og Fodevarer'V'Spor i Landskabet", der redegjorde for 
de nye muligheder. Samtidig var Soro kommune repraesenteret pa modet ved Peter Dorff, som vi 
senere kan samarbejde med om klima og stier. 

Bioregistreringsgruppen afholdt De Vilde Blomsters dag d. 20/6 pa Else-engen med ca. 20 
deltagere. Naturplejegruppen har haft 4 arrangementer. Gront Forum bevilligede to buskoptraekkere, 
som letter arbejdet meget. Hvis man som gron forening skal lane, skal man henvende sig DN i Soro 
og lave en aftale. Teknik og Miljo har bevilget legrej t i l gruppen. Tak ti l Gront Forum og Teknik og 
Miljo for det! 

Klimagruppen har faet nyt kommissorium. V i var jo blevet klimakommune, sa kommissorium 
matte aendres. Gruppen arbejder nu med at fa et godt samarbejde med Soro Kommune. 

Den nye vandlobsgruppe er godt i gang. 

Fredningsgruppen har vasret pa kursus pa Kongskilde Friluftsgard. Her sa man pa de fredninger, der 
daekker Naestved og Soro Kommuner. Gruppen arbejder med at pase, at fredninger bliver overholdt, 
og om der evt. traenger t i l revision af fredningsbestemmelserne 

24. marts havde vi pa Gefion DN's president siddende i panel med landbruget og jaegerne og "Hede 
Danmark" om emnet "Agerhonen og biodiversitet". V i onskede at skabe en dialog mellem parterne. 
Der arbejdes stadig pa dette emne i samarbejde med en landmand. Projektet stotter og arbejder for 
biodiversiteten i naturen. 

I juni arrangerede DN Soro for 5. gang aftenture i det vestsjaellandske landskab. Begge ture havde 
ca. 50 deltagere, og der var eftersporgsel efter en tredje tur. 



I September deltog vi med 3 velbesogte ture i Vandrefestival 2010. V i huskede i annoncen at skrive, 
at det var en vandre- og oplysnings-tur. Alle var glade og tilfredse. Pa turen i Alsted Skov fik vi en 
ekstra oplevelse.13 af deltagerne blev tabt af feltet midt i skoven. De forreste glemte at se sig 
tilbage efter efterfolgeren. Dog blev vi genforenet, sa alle 13 ikke skulle overnatte i skoven. 
Ud over disse ture har vi afholdt nattergaletur, blomstertur, hoslet og sidst arrangement om livet i 
Amosen. Desuden kan naevnes besoget pa Kragebjerggard, hvor vi bl.a. horte om biodynamisk 
dyrkning. 

Affaldsindsamlingen i april havde fin tilslutning. V i samlede ca. 3 tons affald. Her samarbejdede vi 
med kommunen om afhentning fra bestemte depoter. Tak t i l Kommune. V i haber dette samarbejde 
kan fortsaette i 2011. 

Igen i ar deltog vi i September i Kongskilde Marked. DN's naturambulance var med sammen med 
en medarbejder fra DN. Dyrene blev flittigt klappet, og born og voksne loste opgaver. V i vil 
betegne vores deltagelse i markedet som en succes pa trods af, at vi matte lukke en time tidligere 
sondag pga. 34 mm regn. Godt 10.000 personer gaestede markedet. 

I december deltog vi som samarbejdspartnere i julemarked pa. Fredskovsminde. Det var forste gang. 
Omgivelserne var perfekte, vejret var fint. V i havde en DN bod og en salgsbod, som gav overskud, 
sa vi kunne kobe en computer, som afdelingen laenge har onsket sig. V i haber, at mange af jer vil 
besoge julemarkedet i St. Bogeskov en af dagene 11., 12., 18. eller 19. december. 

DN har sammen med Stotteforeningen Naturpark Amosen sogt midler fra Gront Forums pulje til 
ture, arrangementer og undervisningsforlob. Vi har herefter i samarbejde med Sundhedsafdelingen i 
Kommunen arrangeret 4 guidede ture med udgang fra de 4 nye balhytter, der er blevet opstillet i 
Soro Kommune. Hver tur sit tema, hvori sundhed indgik. Turene var veltilrettelagte og velbesogte, 
og der blev udtrykt onske om flere ture med andre lignende temaer. 

De 4 undervisningsforlob var en illustration af, hvad en naturvejleder kan betyde for borns natur- og 
miljoforstaelse. 29 klasser fra 6 skoler sogte, sa mange matte desvaarre skuffes. V i fik 4 politikere til 
at abne arrangementerne, sa de samtidig kunne fa indblik i , hvad naturen kan betyde for born. Vi 
haber, at det virkede. V i v i l meget gerne have en naturvejleder ansat ved kommunen. V i har senere 
sogt Gront Forum om midler ti l etablering af flere undervisningsforlob. Der er nu bevilliget 
yderligere 7 forlob, som er ved at blive aftalt med naturvejlederen pa Kongskilde Friluftsgard. 

Gront Forum har desuden bevilliget midler t i l 4 arrangementer med overskrift "Natur og miljo i 
Soro Kommune". Arrangementerne, der var fordelt over hele kommunen, var velbesogte. Vi haber 
at kunne fortsaette med disse tiltag i 2011, men vores bevilling bliver efter alt at domme halveret i 
de naeste 4 ar pga. besparelser. 

Maglebjerg fik i September pludselig en stor opsats midt pa bjerget. V i havde i februar aftalt med 
Friluftsradet, at der kunne etableres et mobilt netvaerk pa Bjerget, men det skulle vaere meget 
diskret. Det var opsatsen ikke. 254 m hoj. V i har nu aftalt, at opsatsen skal flyttes hen ti l bord og 
basnke, sa den ikke dominerer omradet. Det mobile netvaerk er fint, nar det virker. 

Bjerget mod syd er naesten ikke ti l at kende. Der er ingen hoje bjorneklo, kun sma planter, som 
dyrene holder nede. Flot klaret af dyrene med stor assistance fra "Bjornebanden". Trappen har filet 
et par ekstra trin, og der er kommet gelasnder, sa det er lettere at komme op t i l Bjergets top. 

I ar matte vi sige farvel t i l John Hoist pa Friluftsgarden John valgte at soge nye graesgange. Tak for 
samarbejdet og held og lykke med det nye job onsker DN i Soro. 



Naturpark Amosen haenger i en tynd trad. Med de besparelser, der er i vente de kommende ar, bliver 
der nok ikke meget ud af det projekt. Trist. 
Kongskilde Friluftsgard har det heller ikke for godt. Friluftsradet vil ikke betale lonninger, og Soro 
Kommune fattes midler. V i kan kun krydse fingre for, at der sker noget. 
Bestyrelsen konstituerede sig igen med 1 formand og 2 naestformaend. Den nye arbejdsform, hvor 
formandsgruppen holder et manedligt mode, hvor det kommende bestyrelsesmode tilrettelasgges, og 
andre sager tages op t i l vurdering, fungerer godt. Efter nytar holder vi 24. januar et mode med alle 
aktive om foreningens arbejde i 2010, og hvad der skal ske i 2011. 

Til bestyrelsesmoderne deltager desuden de 4 suppleanter og ad hoc-medlemmer, hvis de har 
tilmeldt sig. V i vil blive ved med denne arbejdsform i 2011. 
V i er meget glade for den interesse, der har vaeret i 2010 for at blive aktiv i DN, og vi vil opfordre 
t i l , at mange flere melder sig som aktive ad hoc-medlemmer. 
DN afholder lobende kurser, som alle aktive medlemmer kan deltage i . Hvis du vil vide mere, sa 
kontakt os endelig. 
V i har holdt 11. bestyrelsesmoder og adskillige sti- og andre gruppemoder, hvor mange 
beslutninger traeffes, og nye ideer opstar. 

Der har igen i ar vaeret mange sager, tilladelser ti l soer, lokalplaner, bygning af garager osv. Soro 
Kommune sender heldigvis alle sager direkte ti l os, sa vores sagsbehandlere far sagerne hurtigt. De 
store miljo- og dyreholdssager har vi oprettet en husdyrgruppe ti l at se pa. Derved undgar vi at 
skulle over Kobenhavn hver gang. Vores sagsbehandling haber vi fortsastter som i 2010. 
Ud over disse sager far vi lobende indkaldelse af Fredningsnaevnet ti l besigtigelse i forbindelse med 
bygning ved kirker, opforelse af hus pa specielt sted osv. V i deltager gerne i disse moder. 
Desvaerre kommer der stadig en del sager om lovliggorelse af allerede etablerede bygninger eller 
andet. Det bor ikke finde sted, men hvordan undgar vi det? 
En sag, der var vigtig for os, var Sejevej 1, en ruin, hvor Naturklagenaevnet delvist underkendte 
Soro kommunes tilladelse. Her var givet tilladelse ti l bygning af stuehus pa 293 m2 og et vasrksted 
pa 227 m2. Det blev afslaet af Naturklagenaevnet, hvorimod der er abnet mulighed for at opfore et 
passende enfamiliehus. 
Vi har desuden faet enkelte anonyme henvendelser om forskellige ting. V i behandler ikke 
henvendelser, der er indsendt anonymt, men kan godt tage os af sager, hvor vi kender personens 
identitet, men hvor indsenderen onsker, at vi ikke viderebringer navnet. 

Samarbejdet med embedsmaendene i Plan og Miljo gar godt. V i regner med, at vi kan arbejde videre 
i det spor. 

Til sidst vil j eg takke alle turledere, samarbejdspartnere, frivillige hjaslpere, 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer, suppleanter og alle ad hoc-medlemmer for deres arbejdsindsats i 
2010. 
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