Referat for 51. møde i Grønt Forum
Afholdt på ”Teams” Torsdag den 24. september 2020
Deltagere
Formand, Leder Natur og Miljø
Sekretær GF, Teknik, Miljø og Drift
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Ornitologisk forening
Dansk Skovforening
Friluftsrådet
Sorø Kodriverlaug

Peter Dorff Hansen
Line Strandholm Magnussen
Stig Egede Hansen
Rolf Lehrmann
Leif Møller
Lene Smith
Jens Kristian Poulsen (fra 17:45)
Jørgen E. Petersen
Michael Torp

Afbud/ikke tilstede
SF´s miljøgruppe
Naturstyrelsen Storstrøm
Grøn Hverdag Sorø og omegn
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Landbrug
Sorø Ridesti Laug
Naturvejlederforeningen

Henrik Rasmussen
Elly Andersen
Dorte E. Nielsen
Niels Hilker
Joachim Clausen
Helle Frandsen
Jørgen Tybrind

1. Intet nyt til referat eller dagsorden.
2. Kommunen Orienterer
• Sorø kommunes budgetaftale 2021 - afventer endelig politisk behandling. Peter fortalte, at der bl.a.
er afsat penge til naturvejledertilskud til Naturpark Åmosen og Kongskilde Naturcenter. Med budgetaftalen er der også afsat midler til et fælles stiprojekt mellem Slagelse, Næstved og Sorø. Der er
penge til spildevandsindsats og klimahandlingsplan. Sorø Bymidte skal forskønnes og forhåbentlig vil
forsyningen bidrage til klimatilpasning i byrummet.
• Leif har spurgt til om status for ”Vild med Vilje”. Politisk ønsker man mere VMV. I budgetaftalen er
nævnt plan for slåning af grøftekanter, dog uden budget.
• TRAP Danmark har henvendt sig om Sorø afsnit på natur. Hvis nogen ønsker at supplere med viden
om skov og natur, så kan I henvende jer til Line.
3.

4.

Tom Jørgensen fra GenByg deltog. GenByg ønsker at gøre deres areal ud til Tuel Sø tilgængeligt for offentligheden, og gerne sammen med det tilstødende kommunale areal. De ønsker samtidigt at udvikle naturværdierne i området, som i dag er hhv. plantet skov, skrotbunker og desværre en registreret opfyld/ jordforurening. I første omgang søger Tom og kollega samarbejdspartnere til udvikling af et projekt og evt. fundraising. Medlemmerne i Grønt Forum bedes spørge ud i respektive foreninger, om nogen er interesserede i at
deltage i projektudviklingen!
-

Jens Kr. Poulsen tilkendegav, at Stiftelsen ser positivt på, at deres areal ned mod søen kan indgå i projektet f.eks. i form af en sti fra søstien og op ad skrænten til GenByg,
Jørgen E. Petersen fortalte, at Friluftsrådet har en pulje til bynær natur,
Michael Torp fra Sorø Kodriverlaug var positiv i forh.t. at deltage i projektet,
Grønt Forum rådede GenByg i at tage kontakt til beboerforeningen ved Tuel Sø,

-

Tom og kommunen går videre omkring en afklaring af kommunens areal - hvordan dette evt. kan indgå,

-

Grønt Forum bad om kommunen kunne gå videre til regionen om forureningen og en evt. oprensnings
eller afværge foranstaltning. Der er i foreningerne opmærksomhed på forureningen i området, og om
området bidrager til forurening i Tuel Sø.

5.

Blandet fra Grønt Forums medlemmer
 Jørgen E. Petersen spurgte på vegne af Friluftsrådet til stiprojektet ”på sporet af naturen i Sydvestsjælland”, som har været i pressen. Peter Dorf fortalte, at det er stiprojektet, som omtalt under budget. Det er en videreudvikling af Naturstyrelsens initiativ til et Fodsporet 2.0. Projektet søger at kæde Kongskilde i Sorø sammen med Naturstyrelsens arealer i Næstved og Slagelse. Det er et klassisk stiprojekt med rekreative faciliteter kombineret med en sundhedsvinkel.
 Naturstyrelsen har her i efteråret søgt Sorø Kommune og Fredningsnævn om tilladelse til renovering af sti langs Tystrup Sø og etablering af madpakkehus og sheltere ved Suserup.
 Jens Kr. Poulsen fortalte på vegne af Dansk Skovforening, at den megen debat om anvendelse af
flis til opvarmning til tider havde en voldsom slagside, idet man synes at slå alt flis over en kam.
Man kan med sindsro bruge dansk flis, idet den er produceret bæredygtigt og er en helt nødvendig
forudsætning for at nedsætte forbruget af fossile brændsler, og dertil meget vigtig for dansk skovbrug.
 Jens Kr. orienterede om Stiftelsens ansøgninger om solcelleprojekter. Peter Dorff supplerede med,
at der pt. er fem ansøgninger til vurdering i kommunen.
 Rolf Lehrmann fra DN fortalte, at nye vandhuller til Strandtudser i NCC’s grusgrave i Munke Bjergby
har været en succes.

6.

Budget og aktivitet – det blev en meget hurtig gennemgang af punkter!
• Agenda 21 pris. Michael Torp havde rundsendt nedenstående argumenter på vegne af Agenda 21 udvalget. De foreslår at årets pris uddeles til de to private skovbørnehaver i Sorø.
Indstilling af Sorø Skovbørnehave på Skolevej 1A og Skovhuset på Ringstedvej 38, til Agenda 21prisen 2020
Begrundelse for tildeling af prisen er, at de to skovbørnehaver giver børn en enestående mulighed for at
kende til naturen og holde af alt det, der kribler og krabler og gror i skoven. En vigtig erfaring som de har
med sig i resten af livet! Og fordi det at være ude i det fri en stor del af dagen, ikke længere er en selvfølge
for nutidens institutionsbørn, er de to skovbørnehaver samtidig en god sundhedsforsikring imod dårligt indeklima, støjplage og snotnæser. I begge skovhaver er børnene ude i det fri størstedelen af dagen og hele
året.
Uddrag fra Skovhusets hjemmeside: I Skovhuset går vi op i at have tiden. Tiden til at undres, tiden til at
være nysgerrig, tiden til at se på en snegl og tiden til at lege. Dertil snittes der, tændes bål, laves mad,
plukkes frugter, fejes legeplads, klippes træer osv. Børnene er med til det hele og får lov til at prøve alt det
de vil.
Uddrag fra Sorø Skovbørnehaves hjemmeside: Kom med os ud i Sønderskoven og oplev hverdagens magi. Vi klatrer i træer, ser på sommerfugle, insekter og svampe, bygger huler, laver bål, får fortalt eventyr og
spiser madpakker i skovbunden. Der er højt til trækronerne i skoven, så her er fred og ro og plads til mange slags leg. Hjemme i huset bager vi eller maler, klipper flotte masker og cykler på legepladsen.
Dvs. at både det pædagogiske for en tidlig naturforståelse og en sundhedsfremmende indsats for børn i
institutionerne, er opfyldt til fulde i forhold til prisens formål.
Grønt Forum godkender indstillingen. Der skal aftales nærmere vedr. prisoverrækkelse.
• Aflyste projekter: Skovhaver på Kammergave (43.000) og ”Vandets dag” ved Tude Å (5000 kr).
Leif oplyste, at gruppen omkring vandets dag ønsker at afholde vandets dag til næste år.
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• Grønt Forum ønsker at udlodde støttemidler til Agenda 21 projekter, som tidligere år. Der vil dog ikke være
krav om at de skal være gennemføret i 2020.
• Jf. ovenstående og da Grønt Forum er blevet opmærksomme på, at der er pres på naturvejleder aktiviteterne her i efteråret med Corona restriktioner for afholdelse, så ønsker GF at støtte op om aktiviteterne og
beder Kirsten Blicher Friis sende en skriftelig ansøgning.
Opdatering pr. 6/10:
Ansøgning rundsendt den 2/6
Ansøgning om ekstra økonomisk støtte til Kongskilde Naturcenters aktiviteter efterår/vinter 2020
Jeg vil gerne søge Grønt Forum om 25.000 kr. til Covid-19 tiltag her i 2020.
Trods corona er der i efteråret/vinteren 2020 et højt aktivitetsniveau på Kongskilde Naturcenter med blandt
andet kurser for 120 pædagogstuderende, 44 pædagogmedhjælpere på efteruddannelse, hjemmeundervisere, hjemmepassere, skoleklasser og vores frivilliggruppe. Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift.
at forebygge covid-19 smitte, og det kræver naturligvis ekstra ressourcer ift. mandskab, udstyr mm. Vi deler for eksempel kursister og børn ind i mindre grupper, vi indkøber ekstra udstyr og materialer, der skal
sprittes af undervejs osv.
De søgte midler skal primært anvendes som støtte til at aflønne ekstra hænder og til indkøb af det nødvendige ekstra udstyr, så vi kan arbejde i mindre hold og med hver sit udstyr. Vi vil konkret lave aftale med
lokale selvstændige naturvejledere for at sikre den nødvendige faglighed.
Nedenfor er et lille udpluk fra kalenderen oktober, november, december for at give et indtryk af aktiviteterne.(udtaget af red.)
Pr. den 6/10 har seks medlemmer af GF støttet forslaget. Ingen imod. Ansøgningen godkendes derfor.
• Dialogmøde med politikerne 2020. Det blev drøftet, om man kunne arrangere et møde i første halvdel af
2021.
• Udskudt – Michael Torp havde fremsat ønske vedr. dialog om GF’s betydning i forhold til formålet og for de
repræsenterede foreninger.
7.

Eventuelt

Onlinemøde på 1,5 time gik forrygende hurtigt, selvom vi ikke holdt pause. Bortset fra det fungerede det udemærket, så det kan vi godt tage op igen, så længe vi skal holde afstand.
Næste møde er den 19.nov. 2020.
Aftaler vedr. online eller fysisk fremmøde kommer når tiden nærmer sig.

Oversigt over arbejdsgrupper 2019:






Agenda 21 plan/handleplan: Niels, Michael, Stig, Dorte og Helle, (samt Peter og Line)
Turarrangementer/Aftenuniversitet: Lene og Jørgen E. Petersen (flere medlemmer ønskes!)
Agenda 21/ Miljøpris: Michael og Dorte.
Vand- og naturplaner: Stig, Jørgen Tybrind, Jørgen E. Petersen, Leif og Lene
Adfærd og samfærdsel i naturen, giftfrie haver, mv.: Niels Hilker
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Regnskabsregler for interne arbejdsgrupper:

 Grønt Forum afsætter midler til en given aktivitet.
 Arbejdsgruppen disponere beløbet inden for den ramme, der er bevilliget.
 Når aktiviteten er afsluttet fremsendes regnskab for de bevilligede midler til Grønt Forum til orientering.
Regninger skal betales elektronisk og sendes til Teknik, Miljø og Drift på EAN nr.: 5798007624750. Husk at
få påtegnet ”Grønt Forum” samt den konkrete aktivitet på regningen.
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