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Grundejerforeningens repræsentanter har arbejdet i Naturgruppen/Grønt Råd med følgende opgaver: 
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 I den såkaldte ”Folkets Park”, Tårnborgskovene eller bedre kendt som Korsør Golfklub er der et offentligt stisystem. 
Vi har her fastholdt den eksisterende hovedsti som cykelsti - den der løber fra KB`s klubhus/Det tidligere vandrehjem 
gennem granbeplantningen op langs bakkerne - ud langs med dæmningen videre op ad Alléen til Lerbakken og op til 
Høneklint. Vi har accepteret en mindre forlægning af stien fra hovedstien op til Maglehøj. Vi har opgivet en 
stiforbindelse til kysten fra det laveste punkt bag Maglehøj og ned til kysten ved bådklubberne, idet der er en 
glimrende stiforbindelse bag Maglehøj og helt ud til Møllevangen. Vi har forlangt at den ulovlige skiltning ved 
indfaldsvejene til området ændres – her er nævnt, at der ikke må cykles og at man ikke må færdes på området før 
solopgang og efter solnedgang. Ifølge Naturfredningsloven må alle færdes såvel til cykel som til fods på alle veje og 
stier i det åbne land i alle døgnets 24 timer. – det gælder også private veje og stier. Naturgruppen var på inspektion i 
området 30. april 2004. Her var lavet om på meget.  

 
Intet er dog endeligt fastlagt i dag. Vi afventer Regionsplantillæg 20 og Lokalplanforslaget til den kommende 
golfbaneudvidelse. Det kommer ud til offentlig høring i januar/februar 2005. Vor opgave her - er at fastholde en 
cykelstiforbindelse med udspring umiddelbart overfor indgangen til Stadion Ørnumvej og ned til den eksisterende 
cykelstiforbindelse over golfbaneområdet.. Endelig vil vi også påse, at offentlighedens adgang til området og frie 
færden ikke hindres eller begrænses. Indfrier man ikke tidligere løfter til os her, kan en klage til Naturklagenævnet 
blive aktuel. 
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Fra grundejerforeningens side har vi altid ønsket at kunne gå langs kysten eller bedre endnu ved de svært 
fremkommelige kyststrækninger ad en en sti langs kysten fra Svenstrup strand og forbi Muskelsvindscenteret til 
Lejeodde og videre til Revhuset, som vi betragter som besøgsområde og en af hovedattraktionerne i vor kommune. 
Alle synes det er helt fantastisk at stå og se på broen, hvor denne ”lander” ude på revspidsen. Se mylderet af små bitte 
biler højt deroppe og det ofte brusende, bølgende og blæsende Storebælt. Turen fra Svenstrup strand og langs kysten 
til Revhuset er en naturoplevelse af førsteklasse som bør ses fra orkesterplads. Hvad ikke mange ved er, at der på en 
meget stor del af strækningen er befæstiget sti men også mulighed for at vælge en nyrenoveret trampesti langs med 
kysten på den sidste del af strækningen. 
 
Men der et men. Naturgruppen kunne ved et besøg i området den 9. juni 2004 konstatere, at der mangler en 
stiforbindelse på en strækning af kun 350 meter, for at man kan komme uhindret hele strækningen. Problemet her er, 
at denne strækning er optaget i kommunens officielle vej/- og stifortegnelse, men i virkelighedens verden ikke er 
eksisterende. Dette forhindrer offentlighedens færden i et sammenhængende naturligt forløb. Vi har påpeget dette 
overfor Agende 21 udvalget og har samtidig påpeget, at når der er et etableret stisystem i området, så er det vel kun 



rimeligt, at man ved en orienteringstavle ved Revhuset gør opmærksom på det. Faren for naturen i dette område er 
ikke offentlighedens rekreative spadsereture, men en aggressiv pløjning helt ud til kanten af de sårbare og 
bevaringsværdige kystklinter og anvendelse af ukrudtsbekæmpelsesmidler på stistrækningerne. Vi vil forfølge sagen 
tæt. 
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Vi har her i flere år på grundejerforeningens vegne påpeget en række forhold – specielt med hensyn til den dårlige 
vejbelægning op til parkeringsarealet ved de offentlige toiletter og bålpladsen samt ikke mindst den  dårligt 
vedligeholdte adgangsforbindelse herfra til stranden. Vi ønsker også mere handicapvenlige adgangsforhold her. Vi 
har i forbindelse med den seneste gennemgang af Korsørs strande og kommunens handlingsplan herfor atter påpeget 
disse forhold. Når der er vandrehjem og Blå Flag strand - så forpligter det. 
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Genetablering af den gamle kirkesti fra Tårnborg kirke til Hulby. Denne sti er også optaget i kommunens 
officielle vej- og stifortegnelse (kommunen er vejmyndighed!!) Men er reelt ikke-eksisterende - pløjet op og dermed 
borte. Det videre stiforløb fra skoven ved Tårnholm og ned til rundingen er aftalemæssigt gået i hårdknude, men 
seneste melding fra den 1. december 2004 er, at byrådsmedlemmerne John Dyrby og Ib Larsen vil opsøge og 
forhandle en løsning med de berørte lodsejere og ikke en ekspropriation. Anlægsbevillingen er overført til 2005. 
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Den vigtigste er en privatperson, der ønsker at lave et kulturvandringsprojekt i området dækkende fra Korsør 
station til Svenstrup. Idéen her er, at man en sommerdag inviterer alle til at komme ud i området og høre om vore 
kulturminder som området er rigt på. Kontaktpersonen her er Pernille Plantener og vi har i Naturgruppen anbefalet 
hendes ansøgning om midler fra Agenda 21 puljen på det varmeste. Vi har også beskæftiget os med en plan for 
Agenda-21 arbejdet i Korsør kommune og en plan vedrørende strandarealerne.  
 
En ting der har optaget os meget har været etableringen af ridestier. I vort område var en ridesti fra Tårnborg til 
Teglværksgrunden interessant. Vi har udarbejdet en plan for etablering af en ridesti i Korsør Lystskov, der ikke ville 
konflikte med øvrige stier eller færdsel i skoven, men har måttet konstatere, at det er umuligt at få etableret ridestier 
her i kommunen – masser af spildt tid og som resultat, at ”ildsjæle” i Agenda arbejdet mister lysten til at deltage. 
Planerne for skovrejsningen på Højbjerg og udnyttelsen af arealet for besøgende har vi også deltaget i, men 
tilplantningen skrider kun langsomt frem. Kommunen har konstateret råvildt i området og ulovlig jagt. 
 
Man har sikkert bemærket, at grundejerforeningens skilt ved stien ud for Drosselvej til Rødhøjlunden er nedtaget. 
Skiltet blev reddet i sidste øjeblik, da stien blev nedlagt. Årsagen er den, at kommunen pålagde den private lodsejer at 
betale grundskyld for arealet. Pågældende solgte fra. Ifølge kommunen vil der blive etableret en ny sti. 
Grundejerforeningen har fået kommunens tilladelse til at opsætte skiltet her. Vi ved ikke hvor den sti kommer. Nu får 
vi se, om det også er varm luft og vindfrikadeller. 
 
Alt i alt kan vi konstatere, at vi ikke får nogen opbakning til noget som helst fra Korsør kommune. Lysten til at 
deltage i det frivillige arbejde, er det meget småt med – i dag er der vor vurdering, at det snarere sker på trods end af 
lyst. På det sidste halvårlige møde - som ifølge kommunens egne vedtagne regler for Agenda-21 arbejdet skal være et 
dialogmøde med alle deltagerne i Agenda-21 arbejdet og politikerne i Agenda-21 udvalget - har vi nu igennem flere 
år kunnet konstatere, at kun udvalgsformanden Ib Larsen møder op med en medarbejder fra forvaltningen. Bistand fra 
kommunen til planer og ideer kan ligge på et meget lille sted. Ved sidste møde var alle deltagere enige om, at 
hovedoverskriften for Agenda-21 arbejdet bliver: DIALOG OG ATTER DIALOG mellem 
BYRÅDSPOLITIKERE OG AKTIVE BORGERE, der på kommunens opfordring har meldt sig til arbejdet. 

Udarbejdet af Annitta Hartmann og Poul Otto Seidel 


