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Årsmøde 2015.
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 Å-projektet.
Det helt store projekt i kommunen er stadig genslyngningen af Tude Å på det nedre stykke, samt
etableringen af vådområder i Lille og Store Vejlen.Projektet er netop vedtaget i byrådet, men der
arbejdes stadig med visse tiltag for at forbedre forholdene for ørrederne, så de ikke er i ”tvivl” om
hvilken vej de skal svømme. De våde enge vil efter planen binde 31 T kvælstof og dermed forhindre, at
det skylles ud i Storebælt, til stor gene for miljøet her.
I Danmarks Naturfredningsforening er vi meget glade og tilfredse med projektet, først og fremmest
fordi det skaber mere natur og større biodiversitet, men så sandelig også bedre muligheder for flere.
store naturoplevelser
Der har været en del bekymringer for at området ville skabe muligheder for en stor bestand af gedder,
til fare for ørrederne. Men det ser ud til, at frygten for at der vil etableres en stor bestand af gedder i
området Ikke er eksisterende, idet Fiskeøkologisk Laboratorium i et notat udarbejdet for Slagelse
kommune konkludere, at Fiskeundersøgelser gennem de sidste 30 år i danske søer tyder dog på, at
gedder ikke normalt findes i et betydeligt omfang i saltpåvirkede søer.
Hele projektet vil som sagtbetyde meget for biodiversiteten i området, - og særligt skal det
fremhæves, at alt tyder på at naturgenopretningen vil give mulighed for en meget betydelig
ålebestand, hvilket jo er særligt glædeligt, da ålen er stærkt truet.
Fugletur i Tude Ådal
Søndag d. 31. maj 2015 kl. 7 troppede morgenduelige naturvenner op ved Trelleborg museum for at
gå langs Tude Å til Bildsøvejen ved Næsby strand. Turen var et samarbejde mellem DOF vestsjælland,
Fuglenes Dag, og DN Slagelse. De ca. 2 km2 blev fredet i 1991 og trampestien blev udpeget som en
del af fredningen. Også i år er et stort vådområde projekt for Tude Ådal under udarbejdelse med bl.a.
igangværende lodsejerforhandling.
I det fredede område betyder det især en øget landskabspleje, mens der kommer store, nye
vådområder på ca. 450 ha syd for Tude Ås udløb i Storebælt.

Vejret var halvskyet, køligt (10-14 °C) og blæsende. Vi fulgte stien rundt om Trelleborg, passerede
engene ved Vårby Å og fulgte så trampestien næsten til Bildsøvej. Stien var som tidligere år dårligt
holdt med højt græs, flere fugtige kvægpassager og nedhængende grene ved stenterne ved
Vejlagervej. Mellem Pine Mølle og Bildsøvej ved Næsby Strand gik der godt 10 tyrekalve med spidse
horn på engene. Engene med Maj-gøgeurter var ved at springe i Kæmpe-Bjørneklo. Maj- gøgeurt stod
med fine bestande mange steder.
Blæsten gjorde det desværre af og til svært at høre de forskellige fuglestemmer. Vi fik dog hørt et par
Nattergale udmærket, samt syngende Kærsanger og Gulbug, der havde travlt med at efterligne andre
fuglestemmer. Vi hørte mange Sivsangere der af og til svang sig op over rørene i en svirrende
sangflugt. Desuden hørte vi Rørsanger, Munk, Havesanger, Tornsanger, Gærdesanger, Løvsanger og
Gransanger. Tre Rørhøge søgte føde lavt over rørskoven og et par Gøge kukkede. Mange Rørspurve
sang deres simple sang højt i rørene.
Vi så flere fine bestande af Maj-Gøgeurt på engene med flere hundrede eksemplarer. Trævlekrone sås
enkelte steder i de fugtige enge og Engkabbeleje var næsten afblomstret. Desuden sås Kornet
stenbræk, Engnellikerod og Strand-kvan. Kæmpe-Bjørneklo breder sig desværre langs hele ådalen og
søges kun holdt ned i starten ved Vårby Å.
Vi så et par smukke rødbrune rådyr og fire Okkergule randøjer. Oplevelserne afsluttedes med frokost
ved udsigtspladsen øst for Pine Mølle og vi var tilbage ved Trelleborg kl. 11.
Vandsynsråd.
DN-Slagelse deltager også i det kommunale vandsynsråd sammen med andre interesseorganisationer.
Landmændene har et ønske om afledning af vand fra markerne, lystfiskerne ønsker forbedrede
levevilkår for de mange udsatte ørreder de har fremavlet, og kommunen skal leve op til de statslige
vandplaner. I Slagelse Kommune opfylder kun godt halvdelen af vandløbene deres målsætninger, og
der er lang vej endnu, inden alle vandløbene har en rimelig tilstand. I dette forum, hvor vi naturligvis
tager naturens parti, arbejder vi for at natur indholdet omkring de offentlige vandløb bliver forbedret.
Det er ønskeligt med en større biodiversitet, både i åerne og på brinkerne. Det handler i nogle tilfælde
om genslyngning og retablering af en stenet bund og især anlæg af gydebanker til ørreden. I andre
tilfælde er der tale om skyggende beplantning og fjernelse af gamle opstemninger og åbning af
rørlagte strækninger. Alt dette fremgår af kommunens netop udsendte Vandhandleplan 2014- 2015.
Men der er efter vor mening ikke tilstrækkeligt med penge til rådighed til at rette op på fortidens
synder tilstrækkelig hurtigt. Vi vil med spænding følge det seneste tiltag fra kommunens side, hvor
man ved en ændret grødeskæring (inspireret af den såkaldte Ålborg-metode), vil forsøge at forbedre
levevilkårene i vandløbene. Metoden går i korthed ud på at tilpasse grødeskæringen til den aktuelle
vandmængde. Det giver hurtigere strømmende vand, større iltindhold i vandet, mindre aflejring af
sand ol. samt bedre skjul for vandinsekter og ørreder.
Lejsø-området.
Lejsø-området, del af Natura 2000 område 116, Centrale Storebælt og VresenDN Slagelse og DN
Sekretariatet har i indeværende år haft en omfattende korrespondance med Slagelse kommune;
desuden har der været henvendelser til Naturstyrelsen og Miljø- og Naturklagenævnet.I januar 2015
klagede vi til kommunen over en for dyb udgravning fra Lejsø til Storebælt, betydeligt lavere
vandstand end den tilladte kote 0,6. Det var sådan at stranden ikke kunne passeres. Kommunen
besigtigede kanalen knap en uge senere og mente det var den høje vandstand (kote 0,85) der var
skyld i uddybningen og at det normalt ikke var vanskeligt at passere. Vi svarede kommunen, at selv
om den høje vandstand kunne betyde en uddybning ville denne ikke kunne ske uden en gravet kanal.
Vi henviste i øvrigt til Naturbeskyttelseslovens § 22 stk. 3 hvoraf det fremgår at offentlig adgang ikke
må forhindres eller vanskeliggøres. Vi ønskede endvidere at lodsejer skulle retablere kanalen til kote
0,6 og henviste til tidligere korrespondance fra Vestsjællands Amt.Kommunens svar var en gentagelse
af det tidligere svar og altså ikke noget medhold fra kommunen. DN Sekretariatet har henvendt sig til
kommunen i forhold til kanalen og problemerne med at bevare et beskyttet Natura 2000 og § 3
område. DN Sek. ønsker en afgørelse fra kommunen der så kan påklages til Miljø- og
Naturklagenævnet. Kommunen har svaret at man ikke vil lave en afgørelse der kan påklages og
henviser til forskellige paragraffer om hvorfor. Man har desuden fra kommunens side henvist til, at
man ikke har pligt til en indsats i Natura 2000 området der kunne sikre særlige
beskyttelsesforanstaltninger omkring Lejsø-området. Dette skyldes, at Naturstyrelsen ikke har ment at

det var nødvendigt med en handleplan for Natura 2000 området 116 i perioden 2010-2015.I august
2015 klagede DN Sek. til Miljø- og Naturklagenævnet over kommunens behandling af afvandingen
af Lejsø. DN Sek. har pt. ikke fået svar. Der er heller ikke kommet svar fra Naturstyrelsen
på DN's henvendelse fra januar 2015 vedr. spærringen af passagen langs stranden.
Fodsporet.
Der afholdes 1-2 møder om året i Fodsporets Hovedfølgegruppe. Her har DN Slagelse en repræsentant.
I dette forum behandles stort og småt vedr. Fodsporet.

Skiltning af Fodsporet.
Siden etableringen har der været dårlig skiltning ved Fodsporets begyndelse både i Slagelse og i
Skælskør.
Ved mødet d. 29.01.2015 blev en ansvarlig medarbejder fra Slagelse Kommune, Bo Gabe, pålagt at
sørge for opsætning af skilte ved Slagelse Station og på Skælskør Havn, dette skulle effektueres inden
turistsæsonen 2015.
DN Slagelse har leveret en visualisering på skiltning i Skælskør, men intet er endnu sket med hensyn
til opsætning.
DN Slagelse vil fortsætte med at presse på for at få en ordentlig skiltning, så turisterne ikke skal flakke
forvildede rundt.
Agerpadderok på Fodsporet.
Den treårige tilladelse til at punktsprøjtning af agerpadderok med MCPA udløber i år.
Sprøjtningen har ikke haft den ønskede og tilstrækkelige effekt, og der er enighed i Hovedfølgegruppen
om, at man ikke vil søge om forlængelse af forsøgsordningen.
Slåning ser ud til at have en mærkbar effekt, men løser ikke problemet, hvor agerpadderokken
kommer op gennem asfalten.
Man arbejder fortsat på at finde giftfri bekæmpelsesmetoder.
Reklamer i det åbne land.
Desværre ser vi stadig, at der opsættes reklamer i det åbne land.
DN Slagelse ønsker ikke, at vores landskaber bliver plastret til med skilte, flag og lignende
vederstyggeligheder.
Heldigvis er lovgivningen med DN, det er ikke tilladt at opsætte reklamer i det åbne land, og heldigvis
er Slagelse Kommune også meget opmærksomme på problemet.
DN vil opfordre alle, der observerer reklamer i landskabet, til at henlede kommunens
opmærksomhed på problemet.
Klimakommune.
Sidste nyt./ Desværre dårligt nyt.
På sidste møde i Slagelse Kommunes politiske udvalg Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget ikke
at forlænge klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalen blev indgået i 2009
og udløber her i 2015. Begrundelsen er at der simpelthen ikke er afsat penge nok på det kommende
budget, til at kunne sikre en 2% CO2-reduktion i den kommunale drift.
Pinligt! Især da Borgmester Sten Knuth tidligere på året fremhævede Slagelse kommune som
klimakommune i forbindelse med at DN-arrangement ved den nye skov nord for Slagelse.
Pinligt! Fordi det Grøn Fornuft-udvalget, hvor vi er repræsenteret, arbejder meget målrettet på at
nedbringe energiforbruget og CO2-udledningen i kommunen som helhed.
Måske tages klimaudfordringerne ikke alvorligt nok af Byrådet.

