
Danmarks Naturfredningsforening. 
Slagelse afdeling. 
 
Årsberetning 2007. 
 
Man kunne fristes til at kalde 2007 for år 1, - efter sammenlægningen af de 4 kommuner Hashøj, 
Korsør, Skelskør og Slagelse til den nye storkommune Slagelse, - En sammenlægning, som giver 
mange udfordringer, ikke mindst indenfor naturområdet, hvor nye store forvaltningsopgaver 
overgår fra amtet til kommunen. 
En sammenlægning som naturligvis også har medført ændrede arbejdsbetingelser for vores arbejde. 
Derfor blev de fire lokalkomiteer i de gamle kommuner ved årsskiftet, lagt sammen til en afdeling. 
 
I forbindelse med sammenlægningen og det nye fællesskab udarbejdede vi en beskrivelse af vores 
visioner for naturen i den nye kommune. ”Fremtidens natur i Slagelse kommune.” 
Det 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 forbindelseslinier. 
Det handler også om at sikre de enkelte naturtyper gennem pleje og naturgenopretning. Endelig 
ville det være spændende og godt at udlægge områder, hvor naturen kan udvikle sig naturligt uden 
indgreb. 
I en kommune som Slagelse, med udvikling og ønsker om udvikling i 3 købstæder og mange 
mindre byer og landsbyer, bliver naturen let skubbet ud i periferien. Derfor er sammenhængen 
afgørende for, at naturen kan udvikle sig. 
Der er behov for en stor og fortsat indsats, både med hensyn til at pleje og til at genoprette naturen, 
men også med hensyn til at gøre det muligt for kommunens borgere at få store naturoplevelser i fred 
og ro. 
 
Dialog og samarbejde 
I DN’s lokalafdeling vægter vi en positiv dialog med vores nye kommune højt, for derigennem at 
sikre og pleje natur- og landskabsværdierne. Vi er af den opfattelse, at vi med vores store lokale 
kendskab til naturen, til kommuneplanlægningen i de 4 gamle kommuner, til regionplanlægningen i 
Vestsjællands Amt og til lovgivningen omkring natur og miljø vil være en værdifuld partner i 
forvaltningen af kommunens landskab og natur. 
Kommunen har nedsat: 
Natursamråd:  
Vandsynsråd: vandløb, regulativer 
Grundvandsråd: Grundvandsplaner. 
Agenda 21-udvalg: Agenda 21-strategi, Bæredygtighed, 
Råd og udvalg, som vi selvfølgelig med glæde er gået ind i arbejdet i. 
 
Bustur 
Efter kommunesammenlægningen af de 4 gamle kommuner har vi nu en ny og større kommune, -
som vi alle har brug for at lære at kende. 
Vi var jo alle mere eller mindre fortrolige med vores gamle kommune, kendte naturen, havde måske 
endda hver især en yndlingsplet, hvor vi syntes, at natur, stilhed, udsigt, afstresning, oplevelse gik 
op i en større helhed. En oplevelse af naturen på det personlige plan. 
 



Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse har før givet byrådet vores hæfte om ”Fremtidens 
natur i Slagelse kommune.”, - og som opfølgning inviterede vi byrådet og medlemmer af på en 
bustur rundt i kommunen, hvor vi vil vise dem noget af vores natur, samtidig med at vi gerne vil 
præsentere dem for nogle af de udfordringer, vi som kommune står overfor i arbejdet på at sikre, 
pleje og naturgenoprette naturen og for nogle af de løsninger og ideer, vi, som forening, har. 
 
Turen,  d. 20. september i rigtig dansk efterårsvejr, blæst og til tider regn, foregik i en dejlig positiv 
atmosfære, hvor vi og forvaltning og politikerne fik vendt både store og små emner i en uformel 
dialog. 
En rigtig god tur, som vi meget gerne vil gentage under en eller anden form en anden gang. 
 
 
Jernbanestien 
 
Slagelse Kommune gennemskæres af to gamle jernbanestrækninger, Slagelse – Næstved banen og 
Slagelse - Skælskør banen. Langs disse baner kan man finde pletter med buske og træer, længere 
strækninger med levende hegn, ligesom sporet flere gange krydser forskellige åer. Disse 
banestrækninger, som har ligget urørte hen i mange år, kan i dag få en helt anden funktion, nemlig 
som cykel- og gangstier, og vil samtidig være med til at binde vores nye kommune sammen. 
Banestrækningerne kommer flere steder i forbindelse med gode naturområder og fungerer som fine 
økologiske forbindelseslinier i landskabet. Men foruden at sikre flere naturoplevelser via en øget 
adgang til naturen, så lægges, der også op til en forbedring af færdselssikkerheden, samt borgernes 
øgede mulighed for at dyrke friluftsliv, hvor sundhed og øget velvære er klare sidevirkninger. 
Herudover kan projektet også være med til at skabe udgangspunkt for at tænke i mere 
sammenhængende natur, hvilket naturen omkring jernbanen vil kunne få meget gavn af i fremtiden. 

For at skabe grobund for et lokalt samarbejde omkring en ændret anvendelse af den nedlagte 
jernbanestrækning afholder afdelingerne i Slagelse og Næstved et fremtidsværksted som et 
heldagsarrangement for omkring 100 personer søndag d. 11.november. Målet er at få en samlet 
vision for banestrækningen, som skal danne udgangspunkt for det videre arbejde. 

Lokalpolitisk har det længe været på tale at muliggøre en anden anvendelse af strækningen. Det er 
dog aldrig blevet til mere end snak, og det skal, der nu gøres noget ved. I foråret 2007 har 
Banedanmark sat strækningen til salg, og med den nye kommunestruktur er der nu kun 2 
kommuner, der skal samarbejde, hvor der før var 5. Derfor er tidspunktet nu gunstigt til at der skal 
tages en beslutning om jernbanesporets fremtid. 

Skovrejsning. 
Indenfor de sidst 5 år har Korsør kommune og Skelskør kommune i samarbejde med Falster 
statsskovdistrikt etableret 2 skove, - Højbjergskoven og Kobæk skov.   
Endvidere etablerede Korsør kommune en skovbørnehave i statsskovdistriktets bygning ved 
Bakkelyskoven, og Slagelse kommune er nu ved at lave et naturgenopretningsprojekt, - Kobæk sø – 
i samarbejde med statsskovdistriktet. Kort sagt et udmærket samarbejde. 
 
Naturformidlingscenter Ll. Tårnborggård.  
Senest har vi har til vores store tilfredshed konstateret, at der i det kommunale budget for næste år 
er afsat 4, 6 mill. Kr. til etablering af et naturformidlingscenter på statsskovdistriktets Ll. 
Tårnborggård. 



Et center, som kan være base for naturformidling til skoler og børneinstitutioner, men som også 
kan være udgangspunkt for naturformidling og kulturhistorisk formidling til voksne. 
Et rigtigt godt initiativ, som kommunen skal have stor ros for.  
 
Vi ser selvfølgelig gerne at kommune og statsskovdistrikt samarbejder om flere skove og 
naturgenopretningsprojekter – og der er masser af muligheder. Bl.a. skovrejsning til sikring af vores 
grundvandsressourcer. 
 
Et oplagt emne for skovrejsning/ naturgenopretning kombineret med offentlig adgang er det 
kommunalt ejede areal ved Oldenbjerg nord for jernbanestationen i Korsør. Området ligger helt ud 
til kysten og er kun adskilt fra Højbjergskoven af Tårnborgvej. Det ville være helt oplagt, at 
kommunen overdragede arealet til Statsskovdistriktet. Det ville være en naturlig opfølgning på 
Korsør kommunes politik i forbindelse med etableringen af Højbjergskoven. 
 
Kommunedyret.  
I forbindelse med nytåret 2006/ 2007 sendte Miljøminister Connie Hedegaard en hilsen til landets 
borgmestre, hvor hver kommune fik tildelt en ansvarsart, - i Slagelses tilfælde Klokkefrøen. 
Klokkefrøen, som er stærkt truet findes nu kun på øer i Det Sydfynske Øhav, på Østfyn, på nogle 
øer omkring Sjælland og et par steder på Sydsjælland, herunder ca. 300 individer på Agersø i 
Slagelse kommune. Der er i alt kun 9 bestande på ca. 2.000 dyr. 
Der gøres et stort arbejde for at redde klokkefrøen i Danmark. 
Vandhuller med klokkefrøer er blevet renset op, der er gravet nye vandhuller, og der er opdrættet og 
udsat klokkefrøer. Bestanden af voksne frøer er derfor nu steget til ca. 2.000 dyr, der yngler i ca. 20 
vandhuller. Klokkefrøen er fredet i Danmark og er desuden beskyttet ifølge EF-habitatdirektivet. 
og dens levesteder må ikke forringes eller ødelægges.  
Den store tilbagegang skyldes, at grundvandet er blevet sænket, at søer, vandhuller og lavvandede 
oversvømmelser på markerne er blevet fyldt op, afvandet eller drænet, at vandhuller er forurenet af 
gødningsstoffer, at kvæghold er nedlagt, hvorefter vandingshullerne er groet til, og at der er 
sat fisk eller ænder ud i vandhullerne. 
Man kan hjælpe arten ved at oprense ynglevandhullerne med års mellemrum, således at de ikke gror 
til. Det kan også hjælpe klokkefrøen, at der etableres nygravede vandhuller i nærheden af de 
eksisterende ynglevandhuller. 
Vi forventer, at kommunen vil arbejde på at sikre bestanden af klokkefrøer, samt arbejde for at  
klokkefrøen udsættes på tidligere levesteder, - eks. Glænø og Frølunde Fed, når forholdene her igen 
er retableret, så frøerne kan overleve. D.v.s. fugtige, kreaturafgræssede engområder. 
 
Kommuneplan og lokalplaner 
I DN er vi af den opfattelse, at det godt kan lade sig gøre at by- og erhvervsudvikle vores nye 
kommune, samtidig med at naturværdierne sikres og udvikles. Men udover naturpleje, naturgenop-
retning og skovrejsning, kræver det en stram styring af udlæg til boligområder, erhverv, industri og 
trafik, en meget stram styring af landzoneadministrationen og en konsekvent håndhævelse af 
naturbeskyttelsesloven. 
 
Vi vil selvfølgelig følge alle lokalplanforslag og kommentere dem, hvor vi finder det nødvendigt. 
Lige nu arbejder vi på kommentarer til: 
Lokalplan 1013. Boligbebyggelse i Øster Stillinge/ Disagervej. 
Lokalplan 1015. Erhvervsområde ved Marsk Stig nord for Slots Bjergby. 
Lokalplan 1009. Boligområde ved Ndr. Ringgade/ Kvægtorvsvej – Slagelse. 



Endvidere arbejder vi på nogle helt generelle krav til lokalplaner, som vi mener kommunen altid bør 
indarbejde i lokalplanerne. 
Bl.a. Krav til energi, krav til grønne områder og krav til beplantningens art. 
For øvrigt har kommunen et hængeparti vedr. bevarende lokalplaner for de landsbyer, der er 
udpeget som bevaringsværdige landsbyer og udlagt til kulturmiljøer. 
 
Vedrørende kommuneplanlægning, så har byrådet vedtaget, at der i 2009 skal vedtages en ny 
kommuneplan. Derfor arbejder vi allerede nu på de ønsker og ideer, som vi har til den kommende 
kommuneplan. 
Bl.a. Sammenhængende natur. 
        Stop for byggeri i kystzonen. 
        Grønne ringe omkring Slagelse, Korsør og Skelskør. 
        Skarp adskillelse mellem by og land. 
        Mindske byspredning. 
 
Ideen om et feriecenter på det gamle højskoleområde i Skælskør har fyldt en del i medierne i den 
sidste måneds tid. DN er ikke gået ind i debatten, da der efter vores mening på nuværende tidspunkt 
er tale om et luftkastel. Man skal dog ikke være i tvivl om, at vi følger udviklingen nøje, og hvis 
projektet engang bliver konkret, vil man finde os på naturens side. 
Skælskør Fjord indgår i flere beskyttelsesområder, hvilket i praksis gør det umuligt for en lodsejer 
ved Skælskør Fjord at etablere en bådebro, så alt efter omfanget af projektet, skal der evt. laves en 
VVM-redegørelse, der dokumenterer, at projektet ikke vil ha’ negativ virkning på miljøet omkring 
fjorden, og som vi ser det, vil det være vanskeligt. 
 
         
Landzonesager og naturbeskyttelsessager, som vi har arbejdet med i årets løb. 
Landzonetilladelser: 
Vi gennemlæser alle landzonetilladelser, men har endnu ikke fundet anledning til at klage over de 
givne tilladelser. Ydermere har vi til vores store tilfredshed konstateret at landzonetilladelser ikke 
bare gives automatisk, - der gives også nogen afslag. 
 
Eksempelvis blev der givet afslag på ansøgning am lovliggørelse af en etableret jordvold på en 
ejendom beliggende på i Sønderupsønder. 
” Kommunen påbød ejeren at lovliggøre det ulovlige forhold inden den 1. marts 2008 ved enten at 
fjerne den anlagte jordvold eller foretage en udjævning af jordvolden til en højde på max 0,5 
meter.” 
 
Et afslag vi er meget tilfredse med. Den omsiggribende etablering af jordvolde er en uskik. 
En støjvold kan være en nødvendighed, men de er aldrig kønne og passer ikke ind i landskabet. 
Jordvolde/ evt. støjvolde som kun er etableret/ ønskes etableret, fordi det var det nemmeste/ det 
koster penge at fjerne jorden, skal selvfølgelig ikke etableres. 
 
§3- sager:  
Opfyldning af mose, Lodshusvej 13, Skelskør. Efter vores henvendelse er kommunen gået ind i 
sagen og varslet påbud vedr. reetablering af mosearealerne. 
Klage: Opfyldning af sø- og moseområde, Spæncom. 
            Vi er ikke enig med kommunen i erstatningsbiotopens størrelse og                
            placering og har derfor klaget over afgørelsen til Naturklagenævnet. 



 
Fredskov ved golfbanen i Korsør. 
I forbindelse med udvidelsen af golfbanen i Korsør skal der fælles et stykke fredskov. 
statsskovdistrikt gav tilladelsen, men undlod at forlange erstatningsskov, men mente at 
etableringen af Højbjergskoven kunne indgå i stedet for. 
Efter at vi klagede blev resultatet, at der skal plantes erstatningsskov. 
 
Granskoven ved Halskov Havn. Forespørgsel til Falster statsskovdistrikt 29/8 2007 
I forbindelse med aktiviteter/ (fældning af skov) omkring Lokalplanerne 131, 132 og 133A i  
Slagelse kommune (tidligere Korsør kommune) ønsker Danmarks Naturfredningsforening  
afklaring hvad angår det skovbevoksede område ”Granskoven” på ca. 4,5 ha, som efter vor 
opfattelse er omfattet af fredskovspligt, selvom der ikke er tinglyst fredskovspligt på arealet. 
 
Arealet henlå som offentlig ejet, og ”Granskoven” har været skovbevokset i mands minde. 
Ifølge Skovloven § 3 stk 1. gælder det at ”fredskovspligtige arealer er:…. 3) Arealer med skov, der 
ejes eller erhverves af stat, kommuner eller folkekirke, arealer, der ejes af disse, og hvor skov 
etableres eller indfinder sig, samt tilhørende arealer uden træbevoksning.” 
 
”Granskoven” henlå som en by- og kystnær højstammet skov, bestående af blandet løv- og 
fyretræsbevoksninger, vurderes egnet til bæredygtig skovdrift. Skoven har hidtil tjent som et 
væsentlig rekreativt område for Halsskov-bydelens beboere og besøgende i området. 
 
Hvis området er omfattet af fredskovspligten ønskes det oplyst på hvilket grundlag 
statsskovdistriktet har ophævet fredskovspligten. Det ønskes endvidere oplyst hvordan spørgsmålet 
om erstatningsskov er behandlet. 
 
Svar fra Odsherred Statsskovdistrikt. 21/9 2007. 
 

 
På baggrund af dette svar har vi d. 24/9 2007 stillet Odsherred statsskovdistrikt yderligere tre 
spørgsmål: 
 

1) DN ønsker at få en redegørelse af hvad der blev registreret ved den såkaldte Kommunevise 
fredskovsregistrering i Korsør Kommune 1998, samt på hvilket grundlag. 

2) Er der siden hen (efter 1998) kommet nye kriterier for hvad der er fredsskov? 
3) Hvis ikke, hvad er da begrundelsen for at man i 1998-registreringen har undladt at medtage 

Granskoven? 
 
Vi venter på svar…. 
 
 
 
Hjemmesiden. 



Vi forventer, at vi meget snart for vores lokale hjemmeside gjort klar, så vores mange medlemmer, 
over 1500, hurtigt og let kan følge med i vores lokale arbejde.  www.dn.dk/slagelse 
 
 
 
 


