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2008 , - år 2 efter kommunesammenlægningen
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.
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
Jeg vender tilbage til dette senere.
Samarbejdet med kommunen:
I DN’s lokalafdeling lægger vi vægt på en positiv dialog med kommunen, for derigennem at sikre
miljøet og natur- og landskabsværdierne. Vi ved, 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 er en værdifuld partner i forvaltningen af kommunens
landskab og natur.
Vandsynsrådet:
DN Slagelse har en repræsentant i Slagelse kommunes vandsynsråd, hvor vi sammen med
repræsentanter for bl.a. lystfiskerne og landboforeningerne bliver orienteret om (og prøver at
påvirke) kommunens initiativer med hensyn til tilsyn med og vedligeholdelse af kommunens
vandløb.
Desværre er tilstanden i de fleste af kommunens vandløb præget af, at mange årtiers uforstand og
manglende naturbevidsthed har omdannet vandløbene fra naturligt slyngede åløb til mere eller
mindre golde afvandingskanaler – til gavn for landbruget, men til stor skade for naturværdierne.
DN må derfor hilse med tilfredshed, at kommunen i de seneste år har taget de første små
naturgenopretningsskridt. Ikke mindst genslyngningen af en længere strækning af Seerdrup Å kan
måske være et godt varsel om, at andre vandløb i kommunen kan blive ført tilbage til deres
naturlige leje.
I den forbindelse er det DN’s håb, at vores forslag om retablering af våde enge i væsentlige dele af
Tude Å-/Vårby Å-dal – ”Det store grønne V” - kan skabe en sådan interesse hos kommunens
beslutningstagere, at Slagelse i løbet af nogle år kan fremstå som en foregangskommune med
hensyn til naturgenopretning.

Natursamrådet.

På det sidste møde, i oktober, fremlagde jeg nogle forslag til større naturgenopretningsprojekter i
Slagelse kommune. Hvor Formålet er at:
Stoppe tilbagegangen i biodiversitet.
Sikre sammenhængende naturområder.
Skabe vigtige naturområder i det åbne land.
Skabe og sikre økologiske forbindelser.

Det store V. Fremtidens natur i Slagelse kommune.
I Tude Å og Vårby Å er der mulighed for at lave nogle meget store projekter, som også
inddrager de vandløbsnære arealer, hvilket vil skabe store naturværdier i Slagelse Kommune.
Der bør derfor snarest sættes en forundersøgelse i gang, der beskriver hvordan et sådant
projekt kan gennemføres, hvor mange lodsejere der er involveret, hvilke
muligheder der for finansiering, hvor store arealer der skal inddrages mm.

Enkelt projekter.
- Bildsø sø
- Harrested sø
- Store Vejlen, Frølunde Fed
- Hejninge mose
- Basnæs, skabe vådområde indenfor
habitområde.
- Gennemstrømning i Glænødæmningen
- Naturhelhedsplaner for:
- Omø
- Agersø
- Glænø
Helhedsplanerne skal:
- beskrive naturen på øerne
- beskrive hvilke plejehov, der er for at
sikre de eksisterende naturværdier.
- beskrive hvilke naturgenopretningstiltag der skal tages, for at forbedre og
øge naturværdierne.
På lang sigt må målet/ visionen være at der
laves helhedsplaner for alle områder i
kommunen.

Det blev besluttet, DN er tovholder for indsamling af forslag til naturgenopretnings- og naturplejeprojekter fra Natursamrådet. Det blev aftalt, at dette arbejde skal ende med et samlet katalog
over projektideer.
Deadline for ideer er sat til søndag d. 9. november. Vi modtager også gerne ideer fra jer, enten her
eller på vores mailadresse: slagelse@dn.dk
Kobæk Sø. Naturgenopretningsprojekt.

Kobæk sø bliver lavvandet (30-40 cm), og det er hensigten, at vanddækningen på arealet skal
fluktuere henover året. Vandet kommer fra baglandet bl.a. fra et eksisterende regnvandsbassin. For
at stuve vandet op på arealet er der opsat en spærring mod N-NV. Kobækken sikre forsat afvanding
fra arealerne længere opstrøms.
I forbindelse med naturgenopretningen af Kobæk Sø, etableres en fugleplatform, som indpasses i
den omgivende beplantning og for at sikre handicapvenlig adgang til platformen, skal der etableres
en befæstet sti. Derfor indgår DN i et grønt partnerskab med Slagelse kommune og DOF, for at
skaffe de fornødne midler til projektet.
Agenda 21-udvalget.
Agenda 21 er en plan for bæredygtig udvikling. Det handler om at sikre, at de beslutninger vi
træffer i dag, ikke forringer vores børns vilkår i fremtiden.
I 2007 oprettede Slagelse byråd et Agenda 21-udvalg, der virker som inspirator og sparringspartner
i forhold til kommunens Agenda 21-arbejde. Udvalget, hvor vi selvfølgelig er repræsenteret, er
sammensat af repræsentanter fra foreninger, erhvervslivet og privat personer.
I Agenda 21-udvalget har vi i den forløbne periode lagt hovedvægten på input til kommunens
Agenda 21-strategi, som beskriver de overordnede mål og strategier for, hvordan Slagelse
Kommune vil bidrage til en bæredygtig udvikling, - et arbejde som DN har haft stor indflydelse på,
med et resultat som vi er meget tilfreds med.

Jordforurening (”Østvolden”):
I forbindelse med beslutningen om at etablere en stor jordvold langs med motorvejen i Slagelse
østby lykkedes det DN at få en plads i den følgegruppe, som havde til hovedopgave at kontrollere,
at der ikke blev indbygget forurenet jord i støjvolden .
Men trods mange forsikringer fra såvel kommunens miljømyndigheder som et tilknyttet
miljøkonsulentfirma er det ikke lykkedes at overbevise hverken DN eller sportsfiskerne om, at
kontrolforanstaltningerne er optimale. Efter at især DN havde udvirket, at kontrol-proceduren blev
skærpet, har det da også vist sig, at kontrollen var (og fortsat er) så lemfældig, at partier af forurenet
jord kan smutte igennem systemet.
Hovedproblemet er, at kommunen for så vidt agerer i overensstemmelse med den gældende
lovgivning (med tilhørende bekendtgørelser) – som altså er så utilstrækkelig, at der ikke er reel
sikkerhed for, at forurenet jord ikke kan passere ”kontrollen”. Dette skyldes dels en alt for sporadisk
stikprøvekontrol, dels en nylig ændring af målemetoder og grænseværdi-”fastsættelse” – en
ændring, som er så uigennemskuelig, at end ikke kommunens ”eksperter” kan forstå den (endsige
forklare den ..).
Men så længe lovgivningen ikke bliver skærpet og præciceret, kan kommunen melde hus forbi: Den
agerer inden for den gældende lovs rammer. Alt imens der hver dag køres jord til Østvolden – jord,
som ingen reelt ved, hvad indeholder.
Klimakommune.
I 2009 skal Danmark være vært for FNs klimatopmøde. Derfor har DN opfordret de danske
kommuner til aktivt at bidrage til, at Danmark opfylder sine internationale forpligtigelser, ved at
reducere deres CO2-udslip. Vi har derfor også henvendt os til Slagelse kommune med opfordring til,
at Slagelse kommune bliver klimakommune.
På byrådsmødet d. 30. juni blev forslaget, om at Slagelse skulle blive klimakommune, sendt til
behandling i Miljø- og Naturudvalget.
Nu har forvaltningen gennemarbejdet sagen og indstiller, naturligvis, fristes man til at sige, at
Slagelse bliver klimakommune, med en gennemsnitlig nedsættelse af CO2-udledningen med 2%

om året frem til 2015, - et stort skridt i retning af at sikre at udviklingen i fremtidens Slagelse
kommune bliver sund og bæredygtig.
Miljø- og Naturudvalget har på deres møde den 23. oktober godkendt forvaltningens indstilling, - så
nu mangler der kun byrådets endelige godkendelse, hvilket (forhåbentlig) vil ske på byrådsmødet
den 24. november.
Mårprojekt.
DNs skovmårprojekt er et forsøg på at få et bedre overblik over den danske skovmårbestand. I
samarbejde med Lorup Skovdistrikt har DN Slagelse opsat 3 kasser i Lorup Skov og 2 kasser i Det
Plessenske Overdrev.
Jernbanestien. Vi baner vejen.
DN Slagelse har i samarbejde med afdelingen i Næstved og Friluftsrådet indledt et projekt om
jernbanestrækningen mellem Slagelse og Næstved med en ”afstikker” til Skælskør.
Årsagen er, at vi her ser en unik mulighed for at udvikle strækningen og dermed skabe
sammenhæng i området. En aktiv stillingtagen til banestrækningen vil sikre at den også i fremtiden
kan eksistere som en økologisk forbindelseslinje igennem landbrugslandskabet, samtidig med at den
kan være medvirkende til at langt flere kan få adgang til naturen.
Kommuneplanlægning.
I 2009 skal den første samlede kommuneplan for Slagelse kommune vedtages.
Målet med den kommende kommuneplan må være at sikre at Slagelse kommune kan udvikles
samtidig med at landskabs- og naturværdierne sikres og udvikles, - men det kræver en stram styring
af udlæg til boligområder, erhverv, industri og trafik, - samt at ubebyggede arealer ikke automatisk
opfattes som uudnyttede/ uudviklede arealer, som altid kan inddrages til byudvikling.
Derfor skal der planlægges for at beskytte den eksisterende natur, skabe mere natur og for at sikre
bedre adgang til naturen. Naturen skal være mere synlig. Det skal den blive ved hjælp af flere stier
og større opmærksomhed omkring de muligheder, der allerede er for at opleve naturen.
For at kunne byudvikle, og samtidig sikre landskabs- og naturværdierne, skal der udlægges
grønne kiler, som skaber forbindelse fra byerne og ud i det åbne land, naturmæssigt og
adgangsmæssigt. Kilerne udgøres derfor af offentligt tilgængelige grønne områder i byen (parker,
kirkegårde, idrætsanlæg, kolonihaver med videre), og områder i det åbne land med rekreativ eller
biologisk interesse. Det kan være skove, enge, moser, søer, åer, strande, marker og så videre.
I forbindelse med kommuneplanlægningen vil vi bl.a. sætte fokus på Slagelse kommunes muligheder for at
sikre grønne kiler, grønne områder i og omkring kommunens byer.
I undersøgelsen ”Danskernes brug af grønne områder – i et sundhedsperspektiv” svarer 93 % af de
adspurgte, at grønne områder i sig selv har betydning for deres humør og helbred. Endvidere viser
undersøgelsen, at der er sammenhæng mellem stress og antallet af besøg og tidsforbruget i grønne områder.
I dagligdagen bruger man først og fremmest de bolignære grønne områder. Lidt fjernere beliggende parker,
skove og havet besøges kun i weekenden, med mindre man bor helt tæt på sådanne områder.
I Slagelse kommunes Park- & Naturpolitik står der, at ”Der skal være god adgang til kommunens parker,
skove, grønne kiler og de omkringliggende natur- og kystområder. Målet er, at de grønne områder skal
tilgodese forskellige adgangs- og brugsbehov og dermed give flere muligheder for dagligt at kunne færdes i
grønne områder.”
Derfor er det meget vigtigt, at der i forbindelse med den kommende kommuneplan bliver taget stilling til,
hvordan vi sikrer, at alle har mulighed for adgang til grønne områder og det åbne land.

Grønne kiler, Parker, stier, skovrejsning og beplantninger vil være hovedpunkter.

Bolig- og erhvervsområder bør planlægges, så de fremtræder med grønne områder og placeres så
trafikken så vidt muligt kan minimeres.
Der bør etableres cykelstier og kollektiv trafikbetjening så trafikbelastningen kan mindskes.
Natur.
For os er det selvfølgeligt vigtigt at naturen bliver en væsentlig del af den kommende kommuneplan. Vi er derfor meget tilfredse med, at naturen er en vigtig del af kommuneplanstrategien.
Det overordnede mål for fremtidens natur i Slagelse Kommune skal være 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.
Åer, våde enge og lavbundsarealer er eksempler på gode og naturlige økologiske forbindelseslinier.
(Sagt før, men kan ikke siges for tit.)
Det er vigtigt, at der er naturlige forbindelser mellem skove og kyster og de mindre naturområder i
det åbne landbrugsland. Disse økologiske forbindelseslinier er vigtige for en rigere natur i det store
landbrugsområde i kommunen.
Slagelse Kommune har en række artsrige naturområder bl.a Natura 2000-områderne. Men
kommunen har også store områder der er præget af intensivt landbrug, hvor der kun er plads til
relativt få dyre- og plantearter. Det er vigtigt, at der inde i landbrugslandet strækker sig et ganske
finmasket net af økologiske forbindelseslinier, som dyr og planter bruge til deres spredning fra
artsrige og sammenhængende skov-, eng-, sø- eller moseområder til mindre naturområder i det åbne
landbrugsland.
Kystzonen
Det åbne danske kystlandskab er en truet og begrænset ressource. Presset på kysterne er stort og
stigende. De seneste år har der især vist sig et stort pres for byudvikling, nye ferieboliger og fritidsaktiviteter tæt på kysterne i de attraktive omgivelser, som kysterne er forbundet med.
Planlægningen for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal sikre en kvalitetsbetonet
udvikling, hvor natur og landskabshensyn har høj prioritet.
Heldigvis har vi i Slagelse kommune stadig store sammenhængende åbne kystlandskaber. Disse
områder skal sikres som vigtige landskabs- og naturområder.
Danmarks naturfredningsforening af den opfattelse at der ikke skal ske yderligere udlæg af
byområder i kystzonen.
Skovrejsning.
Det er vigtigt, at Slagelse kommune til stadighed, i samarbejde med statsskovdistriktet arbejder på,
at der bliver plantet mere skov i kommunen. I den forbindelse er det jo oplagt samtidig at sikre
borgerne bedre mulighed for at komme i skoven, samt at sikre vores grundvandressourcer. Derfor
skal skovrejsningsprojektet nord for Slagelse hurtigst muligt i gang, - nu har der været snakket
længe nok. Skovrejsning på det sted, kan blive en naturlig del af en grøn kile, der strækker sig helt
inde fra midten af Slagelse til Blæsinge Bakker.
Ture og arrangementer.
I det forløbne år har vi arrangeret flere ture og deltaget i flere arrangementer
- arrangement i samarbejde med Sandved beboerforening og DN, Næstved omkring jernbanestien.
Busture omkring banestrækningen og præsentation af idekatalog. Idekataloget blev overrakt til
Formand for Natur & Miljø i Næstved Kommune, Per Andersen, og formand for Miljø og Natur i
Slagelse Kommune, Anders Nielsen.
- nattergaletur til Nysø på Antvorskov øvelsesterræn, hvor Seniorsergent Landsperg fortæller om

naturen og naturplejen på øvelsesterrænet.
Pænt fremmøde på 30-40 mennesker. Der blev hørt løvfrø, mens der var usikkerhed om nattergalen.
- Plante- og fugletur i Tude Ådal.
Efter en introduktion af det fredede område startede turen fra Trelleborg gik langs enge og å til
Bildsøvejen og tilbage igen. Undervejs så vi Kæmpe-bjørnekloområderne, som blev diskuteret.
På turen sås mindst 34 plantearter og 39 fuglearter.
Fælles for ture og arrangementer er at folk var meget positive og vi bliver altid opfordret til at lave
flere ture og arrangementer.
- Sidst i august måned deltog vi, sammen med 16 andre foreninger/ institutioner i en velbesøgt
udstilling i magasinbygningen på fæstningen i Korsør.
Under overskriften ”Halskov – fra overdrev til lokalsamfund”, deltog vi med emnet ”Naturen på
golfbanen.
Endelig skal nævnes, at den årlige affaldsindsamling i DN-regi, havde 803 indsamlere i Slagelse
kommune, - de indsamlede tilsammen meget tæt på 1,5 t. affald.
Hjemmesiden og nyhedsbreve.
Vi har i løbet af året fået Vi opbygget en hjemmeside, som sammen med vores nyhedsbreve skal
informere om hvad vi går og laver.
Nyhedsbrevet er et helt nyt tiltag, som vi lige har sendt i luften, - sendt ud første gang i sidste uge.
Vi forventer at kunne sende nyhedsbreve ud hver anden måned, hvor vi kort vil informere om vores
arbejde, nye tiltag, arrangementer m.m. Uddybning vil så kunne findes på vores hjemmeside.
www.dn.dk/slagelse

