Danmarks Naturfredningsforening, Slagelse afdeling. Årsmøde 14.11.2018
Årsberetning 2018.
Tålmodighed er en dyd, hedder det jo. Og det har man sandelig brug for når man arbejder for mere natur,
bedre miljø og klimaindsatser.
Et (godt) eksempel på dette Tude Å-dalprojektet

Projekt Tude Å.
Det store projekt ved Tude Å nedre del og udløb samt Store og Lille Vejlen har efterhånden været
undervejs i adskillige år, da det er et meget komplekst projekt. Projektet er startet op i 2010 og har
krævet mange forhandlinger mellem forskellige myndigheder og med alle de indvolverede
lodsejere og den nedsatte følgegruppe, hvor vi er medlem, sammen med bl.a. Lystfiskerne og
lodsejere.
Projektet er en del af arbejdet med at reducere kvælstofudledningen til vore havområder, specifikt vil et
vådområde i Tude Å reducere udledningen af kvælstof til Storebælt.
Samlet set er der 4 overordnede målsætninger.
-

At forbedre havmiljøet, reduktion af kvælstofudledningen til Storebælt med 31 tons.
At skabe nye levesteder for dyr og planter.
At forbedre adgangen til ådalens natur- og kulturværdier.
At skabe bedre afvandingsmuligheder for landbruget.

For Danmarks Naturfredningsforening handler projektet selvfølgelig først og fremmest om at sikre og øge
naturens mangfoldighed, det der kaldes biodiversitet. Vi er særdeles tilfredse med, at projektet vil
tilgodese flere sjældne og truede arter, bl.a. Ålen, Stor Kobbersneppe og flere arter af orkideer. Men også
en tidligere så almindelig fugl, som viben, vil have stor glæde af projektet.
Projektet vil sikre etablering af våde enge og lavt vand til glæde for mange dyr og planter. Det er vigtigt at
vandstanden i åen, ådalen og engene (Vejlerne) svinger så lidt som muligt af hensyn til at skabe stabil
sammenhængende natur.
Projektet skaber altså større helhed, større biodiversitet og flere nye levesteder for dyr og planter.
Vi er meget tilfredse med at projektet kan tilgodese både naturinteresser, rekreative interesser og
landbrugsinteresser.
Desværre har Lystfiskerne valgt at undsige projektet, idet de er af den opfattelse, at projektet ikke tager
hensyn til ørredens opvækstmuligheder, og vil derfor klage over projektets udformning.
Der har været udsætning af ørreder i snart mange år, og det har ikke resulteret i en levedygtig
selvreproducerende bestand, så når lystfiskerne i princippet ønsker at fortsætte som hidtil, giver det efter
vores opfattelse ingen mening.

Det kan være svært at forstå, hvordan naturgenopretning og tilbageføring af åen i sin oprindelige slynge,
sammen med de for ørredsmoltens indarbejdede tiltag og mål om yderligere restaureringstiltag oppe i
åsystemet ikke kan accepteres af lystfiskerne.
Vi synes, at det er at fantastisk projekt, men desværre betyder Lystfiskernes, at projektet tidligst kan
gennemføres i 2020, - vi synes, at det ville være klogere, at vi, alle projektets parter, satte os sammen for at
finde en holdbar løsning, en løsning som kan sikre ørreden i Tude Å-systemet og samtidig skabe mere natur
i hele å-systemet.
Vi er parat.

Skovene.
Skovdrift kræver om noget tålmodighed, hvis man taler om den tid det tager nyplantet skov at blive til
gammel værdifuld skov, og i forDanmarks Naturfredningsforening betyder værdifuld stor biodiversitet.

Nordskoven
Skovrejsningsprojektet Nordskoven er et samarbejdsprojekt over 30 år mellem Slagelse kommune
og Naturstyrelsen, hvor der på sigt skal rejses skov indenfor et ca. 400 ha stort område nord for
Slagelse. Foreløbigt er der tilplantet omkring 25 ha (svarende til ca. 50 fodboldbaner).
Skovrejsningsprojektet vil beskytte grundvandet, give en god klimaeffekt, fremme naturen og ikke
mindst øge mulighederne for friluftslivet.
Blandt flere partnere indgår DN i et positivt samarbejde om etablering af skoven.
Naturstyrelsen har i 2017 og 2018 foretaget en række erhvervelser af arealer i og ved
skovrejsningsområdet. Der er erhvervet 7 ha op af Stenageren. Dertil kommer et areal på knap 1,8
ha op af Rosenkildeskoven. Endelig har Naturstyrelsen erhvervet hele ejendommen Højstrupvej
13-15 til overtagelse 1. december 18. For fuldstændighedens skyld skal oplyses, at med i disse
handler er fulgt nogle mindre engparceller ved Gudum Å nord for Ll. Valby
Der er ved at blive udarbejdet planer for tilplantning af arealerne, og der vil senere blive indkaldt
til møde i Brugerrådet herom. Det bliver sandsynligvis i det tidlige forår.
Slagelse Kommunes Skove.
I modsætning til Naturstyrelsens nyplantede skoves,( Højbjerg Skov, Bakkely Skov, Kobæk Skov og
som nævnt Nordskoven), meget lille biodiversitet, så har Slagelse Kommunes forholdsvise gamle
skove ( Korsør Lystskov, Skælskør Lystskov, Bildsø Skov, Tårnborgparken og Skovsø Naturpark) en
forholdsvis stor biodiversitet.
I 2017 afholdt vi 2 møder med Slagelse kommunes medarbejder, der er ansvarlig for skovenes
drift, - her fremlagde vi vores ønsker til den fremtidige skovdrift, herunder urørt skov,
selvforyngelse, naturlig hydrologi, mere dødt ved, knækkede og væltede træer bliver liggende til
henfald mm. – alt sammen forslag for at øge biodiversiteten. Vores indtryk var, at vi langt hen ad
vejen var enige om de overordnede mål.

På det seneste møde i NaturForum havde vi sat skovenes drift på dagsordenen og kommunen
arbejder nu på en samlet plan for skovenes drift, der i høj grad vil tage hensyn til skovenes
naturværdier. Planen skal være klar i løbet af næste år, og vi vil selvfølgelig følge sagen tæt.

Vindmøller ved Omø
På et fællesmøde i september mellemJægerforbundets politiske chefkonsulent og lokale
repræsentanter fra Danmarks Jægerforbund, DOF, DN og lokale fra Omø og Agersø blev det
besluttet at udsende en fælles pressemeddelelse, fra de 3 foreninger.
Pressemeddelelse:

4. oktober 2018

Grønne organisationer i fælles kamp mod havvindmøller
Energistyrelsens planer om at etablere en havvindmøllepark ved Omø møder nu massiv
modstand fra tre grønne organisationer, som vil komme fuglene til undsætning i et vigtigt
internationalt rasteområde. Det svenske Naturvårdsverket er også imod placeringen.
Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Danmarks
Jægerforbund (DJ) gør nu fælles front i kampen mod placeringen af 80 vindmøller ved Omø
Stålgrunde i Smålandsfarvandet ud for Stigsnæs i Sydvestsjælland og nord for Lolland.
Hvis Energistyrelsen får realiseret planerne om en havvindmøllepark på Stålgrundene, risikerer
tusinder af sårbare dykænder at blive fortrængt fra en af deres internationalt vigtige rastepladser.
Det lavvandede og føderige farvand er i vinterhalvåret af stor international betydning for truede
havdykænder som fløjlsænder, edderfugle og sortænder. Danmark er i henhold til EU’s
Fuglebeskyttelsesdirektiv forpligtet til at beskytte disse sårbare fuglebestande, hvorfor
vindmølleprojektet bør stoppes øjeblikket, mener de tre organisationer.
Det er både problematisk og helt uacceptabelt, at staten planlægger kystnære havvindmølleparker i
fuglerige områder med international betydning for en lang række fuglearter. Derfor mener vi, at
fremtidige vindmølleparker skal placeres, så der tages størst muligt hensyn til yngle- og
rasteområder samt trækruter.
Trækfugle på dødskurs
Ikke kun havets rastende og fødesøgende fugle vil blive ramt af de planlagte havvindmøller ved
Omø, hvis vingefang vil være op imod 160 meter.
Et af Nordvesteuropas største fugletræk om efteråret på op imod tre millioner fugle vil risikere at
flyve ind i området med møllerne, som kan blive dødsfælder for både trækfugle og havdykænder.
Mange af dem vil flyve direkte gennem den planlagte havvindmøllepark ved Omø Stålgrunde og
mange vil med sikkerhed miste livet i mødet med de store møllevinger. Undersøgelser fra Østersøen
har dokumenteret, at havvindmølleparker kan tiltrække rovfugle som fiskeørne, røde glenter og
musvåger med fatale konsekvenser til følge.

Der skal tages hensyn til fugleneI dag er mindst fire kystnære havvindmølleparker i spil i de indre
danske farvande. Udover møllerne ved Omø Stålgrunde i Smålandsfarvandet er der planer for
Jammerland Bugt syd for Kalundborg, Mejl Flak i Aarhus Bugt og Lillebælt Syd.
De tre organisationer understreger, at de alle støtter vindkraft og en udfasning af fossile
energikilder. Det er således udelukkende havvindmøllernes placering, som er problematisk, når
disse truer fuglebestande. Og det gælder både den direkte dødelighed ved kollisioner og
forstyrrelsen af rastende og ynglende fugle i vigtige fødesøgningsområder.
Svensk modstand
Naturvårdsverket, den svenske pendant til Miljøstyrelsen, gjorde i 2017 på den svenske regerings
vegne indsigelse mod de danske planer om at opføre de to store og kystnære havvindmølleparker ud
for Stigsnæs – Omø og i Jammerland Bugt. Indsigelsen skete i medfør af Espoo-Konventionen om
vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne. I slutningen af august 2018
fastholdt Naturvårdsverket sin protest over for Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen.

Yderligere oplysninger:
Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening, tlf.: 31 16 20 30
Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, tlf.: ???
Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, tlf.: 27 80 28 55
Pressemeddelelsen resulterede i indslag på Tvøst og folketingspolitikere er gået ind i sagen.
Det mest bekymrende er Energiminister Lars Chr. Lilleholts kommentarer til Tvøst, hvor han siger:
”I den konkrete situation med projektet ved Omø er der givet en forundersøgelsestilladelse, som jeg
ikke kan ændre på, da det ville være at lovgive med tilbagevirkende kraft.”
Dert lyder unægtelig som om at en forundersøgelsestilladelse er en endelig tilladelse og at
borgermøder og høringer i den forbindelse er en farce, hvor der gøres grin med demokratiet.

Sti ved Tranderup
I 2016 henvendte vi os til Slagelse Kommune, idet vi havde konstateret, at der var pløjet en markvej op
overfor Tranderup, en markvej, der gik fra landevejen ned til stien, der går rundt om Skælskør Nor.
Kommunen reagerede hurtigt og det blev besluttet at lodejeren skulle gøre plads til en offentlig sti langs
stendiget 150 m længere mod syd, etablere en nedgang fra landevejen, samt sikre forbindelse til stien
rundt om Noret.
I dag, efter flere henvendelser til kommunen, er der ikke lavet nedgang fra landevejen, der er sået helt ind
til stendiget, og der er ikke, som vi har foreslået, opsat markeringspæle, så den stien kan bruges af
offentligheden. Vi er dog blevet sat i udsigt, at der snart sker noget.

DN Slagelse, arrangementer.
I foråret afholdt vi i et dejligt solskinsvejr en ramsløgstur i Korsør Lystskov. Ramsløg er glimrende i
salat og til ”egenproduktion” af pesto, så der blev plukket ivrigt i de store områder med ramsløg.
I slutningen af september afholdt vi DN Slagelses første svampetur i Korsør Lystskov. Vi mødtes
ved den gamle jagtkro og efter et lynkursus i svampe blev de fremmødte sendt ud i mindre
grupper for at finde hvad skoven kunne byde på. Da vi efter en times tid mødtes igen, kiggede vi
på hvad der var blevet samlet ind. Der var både lækre spisesvampe og dødsens giftige svampe
iblandt de fundne eksemplarer. Det var en stor succes med mange glade svampejægere – og vi
lovede at gøre det igen næste år.
I oktober var det blevet tid til at opleve rovfuglenes efterårstræk. DN Slagelse havde derfor
arrangeret en rovfugletur til Stigsnæs. Vejret var med os, så det blev til en dejlig efterårstur, hvor
vi blandt andet gik langs med stranden og fik bl.a. spottet både musvåger, glenter og en enkelt
rørhøg.
Ved Fugleplatformen ved Kobæk Sø slår vi i samarbejde med statsskovdistriktet stien der går forbi
platformen. I år har vi slået stien to gange, og vi begynder at kunne se at vegetationen bliver
lavere og at det især tynder ud i brændenælderne.

