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Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Slagelses bemærkninger til Scoping, Miljøvurdering af Kommuneplan 2013. 
 
Overordnet set er vi tilfreds med at følgende emner skal indgå i den kommende miljøvurdering: 

- biologisk mangfoldighed 
- menneskers sundhed 
- klimatiske faktorer 
- materielle goder herunder arealanvendelse 
- landskab 
- indbyrdes forhold mellem disse faktorer 

Ligeledes er vi overordnet set tilfreds med de relevante miljømålsætninger, der er indgået i afgrænsningen af miljøvurderingen 
(Tabel 3), - miljømålsætninger, der tyder på, at der i den kommende kommuneplan vil blive taget væsentlig større hensyn til 
klima, miljø og natur end i tidligere kommuneplaner, - hvilket vi selvfølgelig kun kan være tilfreds med. 
 
Når det er sagt, er der også elementer, der bekymrer os, eller elementer som vi synes, der skal tages hensyn til eller direkte 
ændres. 
 
Vedrørende landskab, bør der tages stilling til, hvordan den intensiverede udnyttelse af landbrugsarealet i form af 
plastoverdækning både i jordhøjde og i form af plastoverdækning af dyrkningsarealerne vil have indflydelse på det visuelle 
indtryk. 
 
Sommerhuse 
s. 6 
Citat: Der er i forbindelse med Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Midtjylland, Region 
Sjælland og Bornholm, oktober 2010, givet mulighed for 2 nye sommerhus-områder på sydspidsen af Omø. De 2 områder er 
placeret i tilknytning til det eksisterende som-merhusområde ”Omø Syd”. Områderne udgør et nordligt område på 1,3 ha og et 
sydligt område på 2,4 ha. 
DN vil igen foreslå, at de ubebyggede grunde i allerede eksisterende sommerhusområder udnyttes inden nye områder sættes i 
spil. 
Under alle omstændigheder må det være sådan, at områderne på Omø er de sidste, der vil blive udlagt i Slagelse Kommune. 
 
s. 7 
Citat: Turismeerhvervet har et potentiale for at kunne udvikles yderligere. Der er allerede en positiv udvikling af 
Skælskørområdets kvaliteter som base for ”det gode liv” i bred forstand, men kom-munens kystområder og eksisterende 
kursusaktiviteter er et potentiale for udvikling af en bred vifte af virksomheder inden for turisme, konference, livsstil mm.  
DN går ud fra, at når kommunens kystområder nævnes, er det som attraktion, og ikke som mulighed for etablering af 
sommerhuse, feriehoteller mm. Vores helt unikke ubebyggede kystområder bør fortsat beskyttes. 
 
s. 9 
Citat: Stigsnæs havn er den inderste dybvandshavn inden Østersøen og dermed endestation for de helt store skibe. Denne 
særlige position vil Byrådet løbende vurdere muligheden for at udnytte under respekt for den omgivne, sårbare natur. 
DN er stadig af den opfattelse, at Stigsnæs havn ikke bør udvides. Den meget voldsomme mulighed for udvidelse/ opfyldning, 
som findes, bør udgå af Kommuneplanen. Hele det omgivende internationale naturbeskyttelsesområde er meget vigtigt, bl.a. i 
forhold til Slagelse Kommunes mål om at sikre biodiversiteten og bør derfor ikke belastes yderligere. 
 
Oversvømmelse fra kystvand og kraftige nedbørshændelser. 
Citat: Derudover skal naturens udfoldelsesmuligheder i fremtiden afdækkes, og der skal påbegyndes drøftelser af om vi skal 
opgive nogle af de bebyggelser vi har i dag.  
DN finder, at dette er en meget interessant betragtning, idet nogle bebyggelser måske er placeret, så de ikke i forhold til de 
forventede fremtidige klimaændringer kan sikres. 
Denne betragtning gælder selvfølgelig også i forhold til landbrugsarealer, eksempelvis lang vores vandløb, hvor intensiv dræning 
og opdyrkning har fjernet de naturlige enge, som tidligere var naturlige bassiner/ magasiner for vand under afsmeltning/ våde 
perioder mm. 
Vi skal huske på, at det ikke er vandløbene, der er kommet tættere på de opdyrkede arealer, det er omvendt. 
 
 
 



s. 11 
Store landbrug 
Citat: Der åbnet op for, at der kan etableres jordløse husdyrproduktioner samt husdyrproduktioner uden et maksimumkrav til 
dyreenheder (DE). Der vil dermed kunne opstå meget store industrilignende byggerier i det åbne land. Det sker for at sikre en 
hensigtsmæssig placering i forhold til infrastruktur, herunder i forhold til fælles biogasanlæg, som også skal anvises lokalisering i 
Kommuneplanen. 
DN finder denne mulighed stærkt bekymrende, bl.a. fordi det jo desværre ikke giver mulighed for at forhindre uhensigtsmæssige 
udvidelser af eksisterende landbrug uden for disse områder. 
 
Arealudlæg s. 13 
Der udlægges areal til ny campingplads i forbindelse med Kobæk sommerhusområde. 
DN finder dette udlæg uacceptabelt, idet området bliver placeret direkte mod den åbne kyst. 
Nye arealer i kystzonen bør, som minimum, hvis det overhovedet er ønskeligt, placeres bag eksisterende bebyggelse. Vi er af den 
opfattelse, at der ved Kobæk ikke er denne mulighed, hvorfor yderligere tiltag i området opgives. 
 
Øerne: 
Anlægsområde til udvidelse af Agersø Havn camping såfremt Agersø Egholm camping nedlægges. 
DN finder dette udlæg uacceptabelt, idet området bliver placeret direkte mod den åbne kyst. 
Nye arealer i kystzonen bør, som minimum, hvis det overhovedet er ønskeligt, placeres bag eksisterende bebyggelse. Vi er af den 
opfattelse, at der på Agersø sandsynligvis ikke er denne mulighed, hvorfor yderligere tiltag i området opgives. 
 
s. 15 
Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 
Citat: Kommuneplan 2013 øger arealudpegningen til skovrejsning og naturnetværk. Det vil få konsekvenser for biologisk 
mangfoldighed, flora og fauna. Dette vurderes derfor nærmere i miljøvurderingen. 
DN er selvfølgelig tilfreds med den øgede arealudpegning, men vil lige minde om vigtigheden af, at der sikres åbne områder i 
skovrejsningsområder. 
 
s. 20 
Vurdering af miljøkonsekvenser 
Citat: Vurderingen af de sandsynlige væsentlige miljøkonsekvenser for de enkelte miljøfaktorer - identi-ficeret med denne 
scopingrapport - foretages ved at score indvirkningen på de enkelte miljøfaktorer i nedenstående miljøvurderingsmatrix (tabel 5). 
DN går ud fra, at når den endelige vurdering foreligger, vil den blive sendt i høring, så alle interessenter kan kommentere på 
vurderingen. 
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