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Årsberetning 2017
Lokalafdelingens overordnede mål for fremtidens natur i Slagelse Kommune er at få skabt sammenhæng i naturen dels
mellem de enkelte naturområder, dels ved at skabe større områder og dels ved at forbinde de enkelte områder med
økologiske forbindelseslinjer.
Der er behov for en stor og fortsat indsats, bade med hensyn til at pleje og til at genoprette naturen, men også̊ med
hensyn til at gøre det muligt for kommunens borgere at få store naturoplevelser i fred og ro.
Dette kan kun ske ved et positivt samarbejdet med kommunen:
Og vi har et positivt samarbejde med kommunens tekniske forvaltning, dels gennem Vandsynsrådet, Natursamrådet og
Grundvandsrådet og dels i den ”daglige” kontakt, hvor vores henvendelser altid behandles seriøst, ligesom vi orienteres
om alle givne tilladelser.

Kommuneplan 2017.
Naturpark
I vores kommentarer til Slagelse Kommunes Planstrategi forslog vi, at der skulle arbejdes med og etableres en Naturpark
med øerne og dobbeltkysten som det centrale. Vi er derfor meget tilfredse med, at der i forslaget til kommuneplan 2017
er udpeget et område til Naturpark.
I vores kommentarer til kommuneplanforslaget skrev vi ang. Naturpark:
9.9 Naturpark
Kystområdet fra Bisserup og til Agersø er udpeget med potentiale som regional naturpark. Området indeholder mange
biologiske, geologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier. Forudsætningerne er til stede for at udvikle en naturpark,
der vil kunne opfylde Friluftsrådets mærkningsordning, ”Danske Naturparker”. På øerne og langs kysten vil attraktive
turistaktiviteter kunne udbygges. Skælskør vil sammen med bl.a. Bisserup kunne facilitere naturparken med
overnatningsmuligheder, spisesteder, indkøb mv.
Citat fra Friluftsrådets pjece Danske naturparker 2013.
”Danske Naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder
af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og
kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig
beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer.”
Vi vil derfor foreslå at kulturmiljøerne (5.3) omkring Borreby, Basnæs og Holsteinsborg (jvf. Kort) samt naturnetværkets
potentielle korridorer (9.6) nord for de internationalenaturbeskyttelsesområder mellem Borreby og Holsteinsborg allerede
nu kommer til at indgå i afgrænsningen af Naturparken.
Vi vil endvidere forslå, at det allerede nu undersøges om gennembrud i Glænødæmningen under en eller anden form kan
forbedre vandmiljøet i Norene omkring dæmningen.
Desværre medførte det ingen ændringer, men vi fik alligevel et positivt svar i hvidbogen:
”Tak for et spændende forslag. På nuværende tidspunkt er der ikke nogen konkrete planer for eller noget indhold til
naturparken. Administrationen har kun foretaget en afgrænsning i kommuneplanen, så der på sigt kan startes en proces
op for at etablere en naturpark. Denne proces vil være åben for alle og i høj grad bygge på frivillighed og inddragelse. I
den anledning opfordrer administrationen Danmarks Naturfredningsforening, Ib Larsen og alle andre til at deltage i den
fremadrettede proces, så alle ideer, for‐ slag og bemærkninger bliver vendt. Det er hensigten, at det er borgere, lodsejere
og virksomheder, der skal være med til at forme indholdet i naturparken ud fra det formål at beskytte og udvikle naturen.
Naturparkens nuværende afgrænsning er base‐ ret på Natura 2000‐områderne i Slagelse Kommune. Såfremt ideen om en
naturpark vedtages, er der mulighed for at revidere afgrænsningen i det kommende arbejde. Administrationen ser
Danmarks Naturfredningsforening som en væsentlig medspiller i den proces.”
Lokalafdelingen havde fire andre forslag til kommuneplan 2017.
- Omfartsvej nord om Slagelse bør udgå af planen, grundet skovrejsning og etablering af nye boligområder.
- Omfartsvej øst om Skælskør bør udgå af planen, da vejen er unødvendig og skaber yderligere fragmentering af naturen.

- Dybvandshavn og stor opfyldning ved Stigsnæs bør udgå af planen på grund af de meget store naturværdier, som
industriområdet og evt. kommende opfyldning er placeret midt i.
- Etablering af campingplads ved Kobæk bør udgå af planen grundet øgede forstyrrelse af naturen i området.
Desværre blev ingen af disse ønsker imødekommet.

Grundvandsråd:
Slagelse Kommune er ved at udarbejde en Indsatsplan for beskyttelse af vores grundvand/ drikkevand. Indsatsplanen skal
beskrive de tiltag, som skal gennemføres for at beskytte vores grundvand/ drikkevand nu og i fremtiden.
Tiltagene skal beskytte grundvandet mod nedsivning af pesticider, pesticidrester og kvælstof/ nitrat.
I grundvandsrådet har vi haft to møder vedr. Indsatsplanen.
Da der i Slagelse Kommune ikke er nogen kendte, større grundvandsressourcer, som ikke allerede bliver udnyttet til
vandindvinding, må vi nødvendigvis sikre alle eksisterende kildepladser, da grundvandsressourcen er begrænset.
Vi har derfor overordnet set tre ønsker/ forslag til den kommende Indsatsplan.
 Vedr. De boringsnære områder. Vi er af den opfattelse, at alle de boringsnære områder helt skal friholdes for
brug af pesticider og gødning. Boringer er mere sårbare overfor nedsivning og udgør derfor en øget risiko for
grundvandet, derfor vil det eneste rigtige være at friholde de boringsnære områder for brug af pesticider og
gødning.
 Vi skal sikre, at nitratindholdet i vores grundvand altid kan holdes under grænseværdien på 50 mg/l. Derfor bør
der med faste intervaller laves målinger af nitratindholdet i vandet i rodzonen i de sårbare områder, hvis
målinger viser indhold over grænseværdien, skal gødningsforbruget i det/ de berørte områder begrænses.
 Landbrugspakken vil muligvis betyde større udvaskning fremover, hvilket giver yderligere grund til at disse
målinger iværksættes.
 I de mest sårbare grundvandsområder, med det mindste lerlag, bør der ikke bruges pesticider, da risikoen for
nedsivning er alt for stor.
"Grundvandet fra boringerne ved Eggeslevmagle er i gennemsnit ca. 100 år gammelt, men der er stor forskel på den
gennemsnitlige alder af vandet i de enkelte boringer. Da den største del af grundvandet i boringerne stammer fra tiden før
brugen af pesticider og handelsgødning for alvor tog fart i 1950'erne og 1960'erne, siger vandprøverne fra boringerne
ikke så meget om konsekvenserne af nutidens intensiverede landbrugsdrift. De højeste koncentrationer af desphenylchloridazon er fundet i boringerne med størst andel af ungt vand."
Dette understreger i høj grad problemets karakter, vi ved reelt ikke, hvilke konsekvenser brugen af pesticider i nutidens
intensiverede landbrug har fremover, lige som vi heller ikke ved, hvordan de enkelte pesticider og deres
nedbrydningsprodukter agerer i jorden.
Arbejdet er ikke slut endnu, og vi får efter al sandsynlighed ikke de helt nødvendige indsatser igennem, da det jo også
handler om økonomi og landbrugets interesser.

Vandsynsråd.
Vandsynsrådets næste store opgave består først og fremmest i at vurdere om hver enkelt af de af Miljøstyrelsen udpegede
vandløbsstrækninger er kunstigt eller så stærkt modificeret, at det hindrer opnåelse af god økologisk tilstand. Hvis svaret
er JA er næste opgave at beskrive hvordan og hvorfor vandløbet er modificeret. Dernæst skal der gives et bud på hvilke
indsatser, der er nødvendige for at vandløbet kan opnå god økologisk tilstand – og hvilke negative (for os måske
positive) indvirkninger disse indsatser forventes at have på de vandløbsnære arealer. Det handler først og fremmest om
hvor stor en vandstandsstigning, der forventes som følge af den nødvendige indsats.

Tude Ådal-projektet.


DN har via Natursamrådet siddet i en Tude Å arbejdsgruppe der har set på fugleøer, fugletårne og stiforløb. I
arbejdsgruppen har ud over formanden fra kommunen Thomas Hilkjær siddet repræsentanter fra Friluftsrådet,
Dansk Ornitologisk Forening, Vestsjælland, grundejerforeningen for sommerhusejerne i området og DN
Slagelse. Fra efteråret 2016 til tidlig forår 2017 udarbejde vi forslag til 2 fugleøer, et fugletårn ud for disse øer,
et større naturrum med tårn og fællesaktiviteter, en gangbro på 3-400 m over det aller sydligst oversvømmede
areal, samt 4 stiforløb i området.








Et konsulentfirma udarbejdede en rapport over potentielle Fugleø-placeringer i området, bl.a. ud fra kort over
den fremtidige oversvømmelse og boreprøver af undergrundens stabilitet. Pengene hertil blev bevilget af
kommunen for at vise deres positive støtte til projektet og arbejdsgruppens konstruktive arbejde.
Vi holdt møde med Hans Meilstrup der er ekspert i konstruktion af fugletårne og han udarbejdede forslag til
fugletårne
Vi ansøgte 5. juni Fonden om penge til at etablere 2 fugleøer og ét fugletårn. Pengene blev senere bevilget.
Entreprenørarbejdet blev sat i udbud og en entreprenør udvalgt.
Der manglede i løbet af sommeren 2017 aftaler med 2-3 grundejere om deres jorder i det oversvømmede område
I august 2017 hjemviste Miljø- og Fødevareklagenævnet en afgørelse vedr. vandkvaliteten af et oversvømmet
vandløb. Det betyder fornyet sagsbehandling med høringer og evt. klagefrister. Dette kan forsinke projektet i 612 måneder.

Vindmøller ved Omø
Vi er af den opfattelse af en placering af vindmøller på Omø Stålgrunde er uacceptabel, og vi ønsker derfor at planerne
og det videre arbejde med at placere en vindmøllepark på dette sted helt opgives.
Vores indre danske farvande bør sikres mod yderligere anlæg af kystnære havmølleparker.
Af følgende grunde anser vi placeringen på Omø Stålgrunde for uacceptabel.








Lavvandede grunde som Omø Stålgrunde er meget produktive fødeområder for både fisk og fugle og
bør friholdes som områder med uforstyrret natur.
De internationalt vigtige forekomster af hav dykænder, fløjlsænder, sortænder og edderfugl samt andre
havfugle bør beskyttes. Fortrængning af disse arter er i strid med Danmarks internationale forpligtelser,
bl.a. EU's fuglebeskyttelsesdirektiv, hvor bestande og levesteder skal beskyttes.
I forundersøgelsen vurderes påvirkningen af edderfugle, sortænder og fløjlsænder, som følge af
fortrængning, ”at have stor væsentlighed”, at gråstrubede lappedykkere vil blive udsat for ”stor
påvirkning” samt at rødstrubet lom vil blive udsat for middel påvirkning.
Placeringen sker midt i en vigtig trækrute, konsekvensen vil være at mange fugle kollidere med
møllerne.
Påvirkning af marsvinebestanden.
Påvirkning af erhvervsfiskeriet, bl.a. for fiskerne på Omø.
Store negative visuelle påvirkninger på kystlandskaberne, - den uforstyrrethed og ro man kan opleve
ved at kigge ud over havet vil blive ødelagt, også til skade for turismen i området.

Derfor bør arbejdet med denne vindmøllepark opgives.
Hvis der mod forventning gives tilladelse til etablering af vindmøllepark på Omø Stålgrunde bør der iværksættes et
omfattende overvågningsprogram både i anlægsfasen og i driftsperioden.
Det bør desuden skrives ind i tilladelsen, at hvis anlæg eller drift viser sig at have større konsekvenser for naturen, skal
ejer kunne tåle at arbejdet stoppes, eventuelt opgives eller at dele af vindmølleparken eller hele vindmølleparken
nedtages igen.

Klagesager.
I Danmarks Naturfredningsforening bliver vi ofte beskyldt for at klage over alt, også selv om vores forening hvert viser,
at det ikke hænger sådan sammen. Vi klager selvfølgelig ikke uden grund, - og kun hvis natur, landskab eller rekreative
interesser er truet.
I år har vi klaget over tilladelse til etablering af et værksted ved Fodsporet, og tilladelse til etablering af en ridehal ved
Kobæk sø. Begge sager er vundet, da klagenævnet har fundet, at kommunens egne bestemmelser i forhold til
administrationsgrundlag og kommuneplan ikke var overholdt.

Skovdrift i de kommunale skove.
Vi har haft to møder med Slagelse Kommune vedr. driften of de kommunale skove.
Vi har her givet udtryk for vores ønsker til den kommende skovstrategi.
Vi ønsker først og fremmest områder i Korsør Lystskov, Skælskør Lystskov, Tårnborgparken og Skovsø naturpark udlagt
til urørt skov.
Desuden ønsker vi, at væltede træer fortsat skal blive liggende til henfald, at skovbrynene sikres og den naturlige
hydrologi genskabes.
Vi ser frem til at naturhensynene i skovene kommer til at veje tungere, idet netop skovenes biodiversitet er stærkt truet på
grund af alt for intensiv skovdrift.

Mountainbike Skelskør Lystskov.
Først på året bemærkede vi, at der på en del træer i Skælskør Lystskov var målet store hvide pile, som viste det sig,
markerede en mountainbikerute.
Efter henvendelse til kommunen blev pilene fjernet og mountainbikeaktiviteten holdes nu på et acceptabelt niveau.
Naturen og skovene skal selvfølgelige kunne bruges til forskellige sportslige aktiviteter, men der skal altså også tages
hensyn til den stille naturinteresserede, som gerne vil have muligheden for at opleve fred og ro.

Sti ved Skelskør Nor.
Tidligt på året bemærkede vi, at en markvej nord for Skelskør Lystskov ulovligt var pløjet væk. Derfor henvendte vi os
til kommunen, som efter møde med lodsejeren besluttede at lodsejeren skulle etablere en trampesti nord for et stendige
lige i nærheden. Vi ser frem til at stien bliver farbar.

Kanoer på Tude Å
I foråret blev vi kontaktet af Slagelse Kommune, idet der var ønsker om kommerciel kanosejlads på Tude Å fra
Trelleborg til Næsbybro, - en ide, som vi absolut ikke kunne støtte. Forslaget vakte en del røre, så det politisk blev
besluttet, at der skulle afholdes er borgermøde med de involverede lodsejere og relevante organisationer. Mødet blev
afholdt d. 2. november i "Huset" i Stillinge. Udmeldingen fra de tilstedeværende til de to fremmødte politikere, Steen
Olsen og Flemming Erichsen fra EPM-udvalget var helt klar, - ingen kommerciel kanosejlads med deraf følgende uro og
affaldsproblemer.
Vi pointerede, at Overfredningsnævnets kendelse af 18. december 1991 helt klart siger, hvad der må ske indenfor
fredningsområdet, herunder offentlighedens ret til en begrænset adgang til området i form af en trampesti på sydsiden af
fredningen.
Mødet sluttede med enighed om, at der ikke etableres kommerciel kanosejlads, samt at sagen afsluttes på EPM-mødet i
december.

Lejsø.
Lejsø og Lejodden er både botanisk og ornitologisk et vigtigt naturområde, hvor der i årevis har været problemer med
vandstanden i søen, fordi oprensning i kanalen, der løber fra Lejsø ud i Storebælt medførte at vandstanden i søen faldt
faretruende i løbet af sommeren, faretruende især for de ynglende vadefugle i området.
Nu har ejeren så endelig opsat et overløbsbygværk i kanalen, så der nu langt bedre end før kan holdes en rimelig
vandstand i Lejsø.
Endvidere er der på Lejodden opsat 2 indhegnede områder med elhegn for at beskytte ynglende dværg- og havterner i
området. Det er en aftale mellem ejeren og Københavns universitet.

Sti ved Kobæk sø.
Lokalafdelingen har igen i år gjort den lille sti ved Kobæk sø farbar i hele vinterhalvåret, minus stykket bag Holmegård
der nok bliver oversvømmet. Slåningen blev gennemført i silende regn. Vi håber på bedre vejr til foråret, hvor vi vil gøre
stien klar til sommerens brug.

Parkering ved Borreby mose.
Lokalafdelingen har udarbejdet et forslag til bedre P- forhold ved Borreby Mose, så muligheden for at se og nyde det
fantastiske fugleliv forbedres, ligesom vi har foreslået hastighedsnedsættelse til 40 km/t.
Bestyrelsen
DN Slagelse

