Danmarks Naturfredningsforening, Slagelse afdeling.
Beretning fra Årsmødet 2016
Afdelingen holder månedlige møde, hvor alle sager behandles. Alle tilladelser som gives efter
naturbeskyttelsesloven, planloven eller anden relevant lovgivning. Det er yderst sjældent, at vi
finder det nødvendigt at klage, men det sker selvfølgelig, hvis vi finder, at naturværdier
og/eller landskabsværdier bliver tilsidesat eller direkte ødelagt.
Desuden deltager vi selvfølgelig i alle relevante udvalg, både de kommunale og i
Naturstyrelsen. Årsberetning vil blive en kort gennemgang af vigtige sager og beskrivelse af
arbejdet i udvalgene.

Tude Ådalprojektet.
Tude Ådal projektet nærmer sig den sidste og afgørende anlægsfase. Det er håbet, at denne
kommer i gang til næste år i 2017. Det har trukket ud med jordfordelingen som NaturEhvervsstyrelsen står for, men det forventes, at den er på plads med udgangen af 2016. Derpå
kan der vælges en entreprenør, der står for at realisere projektet.
DN Slagelse sidder i ”Tude Å Følgegruppen”, der også har repræsentanter for landbrug,
lodsejere, Ornitologisk Forening, jægere, Friluftsrådet, lystfiskere med mere.
I løbet af februar 2016 dannede Følgegruppen en Arbejdsgruppe, der kom til at bestå af
Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Sommerhusenes grundejerforening og DN Slagelse;
gruppens leder var projektleder Thomas Hilkjær fra Slagelse kommune.
Arbejdsgruppen holdt sit første møde d. 18. februar 2016, hvor det dels blev besluttet at
gruppen skulle arbejde med følgende fire emner: 1. Fugletårne, - platforme, 2. fugleøer, 3.
stier a la Kløverstierne og 4. plejeplaner, og dels have forslag klar i begyndelsen af marts.
Friluftsrådet præsenterede 3 stier i området og et større fugletårn/Naturrum i områdets
sydøstlige del nær Tjæreby, og DN Slagelse præsenterede et forslag med to fugleøer samt
tilhørende fugletårne i områdets sydlige del. Der er fremstillet to powerpointforedrag vedr.
disse forslag. Projektlederen indbyggede efterfølgende disse forslag i en fondsansøgning.
Arbejdsgruppen blev senere fra kommunen bevilget et beløb til det videre arbejde, et beløb
der er blevet brugt til at indhente konkrete forslag fra konsulenter til udformning af fugleøer og
bygning af fugletårne, samt til en inspirationstur til Gyldensteen Strand, et område der blev
naturgenoprettet i 2014.
Området er på 450 ha og er derfor sammenligneligt med Tude Ådal Projektområdet.
Følgegruppen besøgte Gyldensteen Strand d. 24. oktober 2016.
Arbejdsgruppen vil efterfølgende diskutere konsulenternes forslag til fugleøer og – tårne inden
den endelige udformning besluttes. Disse forslag er endnu ikke fremkommet.
Tude Å vandløbssag
I forbindelse med Tude Ådal projektet har kommunen udarbejdet en vandløbssag. Denne
kommenterede DN Slagelse d. 14. december 2015.
DN Slagelse er generelt begejstret for projektet, der, ud over at fjerne kvælstof, bidrager med
et nyt, stort vådområde i kommunen. DN Slagelse mente ikke, at det fra Danmarks
Sportsfiskerforbunds foreslåede smolt-dige (smolt: unge udtrækkende ørreder) ville have
nogen synderlig effekt, og at det ikke vil fremtræde særlig naturligt i området med sine
parallelle diger. Diget er tænkt anlagt i den nordlige del af området.
DN påpegede et muligt fosforproblem. DN foreslog, at der i forbindelse med projektet
anlægges yngleøer til terner, måger og vadefugle, samt at området plejes som foreslået i
baggrundsrapporter til projektet til gavn for vadefugle som stor kobbersneppe, engryle,
brushane og klyde.

Vandsynsråd.
DN-Slagelse er også repræsenteret i kommunens vandsynsråd. Her mødes kommunen med en
række interesseorganisationer for at klarlægge deres interesser omkring de kommunale
vandløb. Landbruget har stærke interesser i åernes evne til at bortlede vand fra markerne.
Naturorganisationernes interesser knytter sig til den flora og fauna, der lever i og omkring
vandløbene.
Det er en mangeårig og vedvarende konflikt. Ikke desto mindre kan der findes kompromiser,
der tilgodeser begge parters interesser. Dette mener vi er tilfældet her i Slagelse.
Kommunen har i arbejdet med de nye regulativer for vandløbene introduceret en anderledes
praksis ved grødeskæring. Man skærer flere gange i årets løb, men lader en vandførende
strømrende stå tilbage til glæde for dyrelivet.
I de restaureringsprojekter der er gennemført, arbejder man med at fjerne de fysiske
spærringer, der forhindrer bl.a. ørrederne i at vandre, der plantes skyggegivende træer, og
åernes bundmateriale fornyes ved udlæg af stenmateriale, der kan give skjule- og
ynglemuligheder. Et væsentligt problem i den forbindelse er den udvaskning af sand og lerpartikler, der finder sted til åerne. Denne materialevandring, der kan spolere andre
forbedringer, søger man så at standse ved at grave dybe, brede sandfang, hvor partikerne så
gerne skulle aflejres.
Så længe åerne er omgivne af dyrkede marker, vil det stadig være et problem. Vi kan håbe, at
den spirende interesse der er for at tilbageføre engarealer, der i gamle dage helt naturligt stod
under vand i vinterperioden, til en ny naturtilstand, vil vokse sig stærkere. Det vil også kunne
medvirke til at forhindre oversvømmelser i områder længere nede af åerne, typisk byområder.
At der hersker optimisme omkring vandløbene kan måske bedst illustreres ved Spegerborgrenden i Skælskør. Et lille vandløb med tilledning fra to renseanlæg! Her har UFV95 udsat en
god portion ørreder i håb om at nogle vil vende tilbage og benytte sig af de restaureringstiltag,
som kommunen har bekostet.
Skidenrenden i Slagelse er på samme måde under fysisk forbedring.

Vores kyster.
176 (mindst) steder langs Danmarks kyster blev der d. 31. januar tændt fakler og bål for at
gøre opmærksom på den enestående naturværdi, de repræsenterer.
I vores kommune mødte 142 op fordelt på Korsør, Kobæk Strand og Bisserup.
Årsagen var, at regeringen fortsat ønskede at gøre det nemmere at bebygge vores kyster.
Blandt andet ved at fjerne strandbeskyttelsen i og omkring byerne og udvande strandbeskyttelsen uden for byerne.
Derfor mødte man talstærkt frem, trods pibende blæst, for at vise regeringen, at vi ikke
bakker op om dens forslag.
Jeg vil sige tak til alle, der mødte frem, både de der er medlemmer af foreningen og de
meningsfæller, der bakkede op.

Stigsnæs Vandrens
I tidens løb har vi modtaget en række tilladelser til behandling af spildevand på Stigsnæs
Vandrens. Virksomheden var oprindelig kernen i den stort tænkte Stigsnæs Industripark/miljø
og skulle primært behandle spildevand fra områdets virksomheder. I dag lever virksomheden
af tilkørt og tilsejlet spildevand.
Lokalafdelingen har ikke faglighed til at vurdere alle de forskellige typer spildevand, men i
sådanne sager læner vi os op ad vor forenings faglige eksperter. Ikke desto mindre er der ikke

noget, der er så godt, som selv at se, hvad der foregår, så vi tog kontakt til Stigsnæs
Vandrens, der velvilligt inviterede os til et besøg.
Det blev en god oplevelse, hvor vi fik lejlighed til at fremføre vores betænkeligheder m.h.t.
recipienten. Vi fik forklaret, hvorledes man håndterede de forskellige typer spildevand, og vi fik
det indtryk, at man var meget opmærksomme på, om det kunne lade sig gøre at behandle
spildevandet, så det kunne leve op til de krav myndighederne stiller.
Så står vi igen med et politisk problem, hvis vi vil ha' skærpet udledningskravene.
Giv naturen en hånd.
”Giv naturen en hånd” hedder en kampagne fra DN, og det har vi så gjort i samarbejde med
Naturstyrelsen og frivillige.
Efter i flere år, at ha' bekæmpet den uønskede bevoksning på Tårnborg Borgbanke, har vi i år
valgt at kaste os over en gemt-glemt sti ved den nyetablerede Kobæk Sø.
Det blev en god oplevelse, hvor arbejdet med leer og ørnenæb skred muntert fremad.
Resultatet var da også, at vi med en vis tilfredshed kunne konstatere, at vi nåede det
opstillede mål, at gøre stien farbar for offentligheden.
Det er et stykke arbejde, vi vil vende tilbage til i de kommende år

Dige ved Næsby Strand.
Er en fortløbende gammel sag, som der har været en del omtale af i år. Baggrunden er at
sommerhusområdet har været oversvømmet flere gange de seneste 10 år.
Vi har klaget over digets placering, ikke over at der skal være et dige.
I Naturfredningsforeningen har vi været inde i sagen i flere omgange. Det var, da der skulle
dispenseres fra fredningen ved Tude Ås udløb, så der kunne etableres dige syd for
sommerhusområdet.
Dette havde vi ingen indvendinger imod, fordi der ikke var andre muligheder, for vi har fuld
forståelse for, at folk vil sikre deres ejendomme. Når vi så klager over placeringen af diget vest
for sommerhusområdet, ud mod Storebælt, så er det fordi, at diget her kan placeres inde på
sommerhusgrundene, altså uden indgreb i vores fælles natur. Vi mener ikke, at det er
urimeligt, at de grundejere, der selvfølgelig ønsker at sikre deres værdier, også må lægge en
del af deres grund til.
Og så kan man vel ikke være overrasket over, at naturfredningsforeningen ønsker at sikre
naturen.
Konklusionen er, at diget kunne have været etableret for flere år siden, hvis bare grundejerne
havde accepteret en placering inde på grundene, - så den helt forståelige nervøsitet for flere
oversvømmelser de kommende vintre, kan grundejerne kun takke sig selv for.
Ture.
Vi har i år kun afholdt en enkelt tur. Det var et geologiarrangement fra sidst på eftermiddagen
til først på aftenen d. 16. juni.
Sammen med amatørgeolog Hans-Henrik Meyer havde 27 deltagere en givende tur langs
Knivkær Strand. Stranden er rigt repræsenteret af forskellige stenarter, så der var nok at se
på og tale om.
Planstrategi.
Slagelse kommune har i år udsendt planstrategien, som er en del af del af kommuneplanlægningen. Vi havde kommentarer til planstrategien, fordi vi gerne vil give vores input til
kommuneplanlægningen, da det er det vigtigste kommunale dokument idet det fastlægger
hele den overordnede planlægning for stort set alt, hvad der foregår i kommunen.

Byrådets indledning til planstrategien begynder med:
"Fra naturens hånd er vi i Slagelse Kommune beriget med smukke landskaber, en rig natur og
ikke mindst en fantastisk kyststrækning."
I Danmarks Naturfredningsforening er vi selvfølgelig helt enig i denne betragtning.
Og så melder følgende spørgsmål sig:
Hvordan sikrer vi så disse værdier. Det er udgangspunktet for vores kommentarer og i øvrigt
udgangspunktet for vores arbejde med at sikre natur og miljø i Slagelse Kommune.
Derfor vil arbejde imod byudvikling i det nationale geologiske interesseområde syd for Slots
Bjergby.
Derfor vil arbejde imod havneudvidelse ved Stigsnæs.
Derfor vil vi arbejde mod ødelæggende og malplacerede bebyggelser ved kysten og i de
kystnære områder.
Derfor vil vi arbejde mod etablering af omfartsvej nord for Slagelse
Derfor vil vi arbejde for at Dobbeltkysten bliver Naturpark.
Derfor vil vi arbejde for at vores vandløb og deres omgivelser bliver mere naturlige.
Derfor vil vi arbejde for mere naturgenopretning og naturpleje.
Derfor vil vi arbejde for, at den kommende Kommuneplan sikrer en bæredygtig udvikling i
Slagelse Kommune.
Bestyrelsen
DN Slagelse

