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Indsigelse mod rammebestemmelse i forslag til Kommuneplan 2021: Plannummer 2.28.28 Udlæg af nyt 

område til boligformål beliggende i kystnærhedszonen ved Korsør Lystskov og Søskær Mose, Korsør 

 

Dansk Ornitologisk Forening-Slagelse ønsker hermed at gøre indsigelse mod forslaget i Kommuneplan 21 

om at udlægge nye byarealer på de lysåbne, udyrkede naturarealer, der i dag tilhører Forsvarsministeriet 

og som ligger klos op ad Korsør Lystskov og vådområdet Søskær Mose i den sydøstlige udkant af Korsør. 

Området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje (kystnærhedszonen) og 

skovbyggelinjen (300 m) for Korsør Lystskov, og det vil også være i strid med behovene for at bevare den 

vilde biodiversitet i kommunen, hvis man inddrager naturarealet til et nyt villakvarter. 

Hele området har i dag særlig betydning for såvel (1) rastende og trækkende fugle om efteråret og (2) 

ynglefugle i Korsør Lystskov og Søskær Mose: 

(1) Slagelse kommune passeres hvert efterår af millioner af trækfugle, når de i månederne fra august 

til begyndelsen af november flyver mod sydvest fra ynglepladserne i Skandinavien til deres 

vinterkvarterer i Sydeuropa og Afrika. Mange af dem er almindelige landfugle som drosler, sangere, 

pibere, vipstjerter finker, mejser og duer samt rovfugle m.fl. Fælles for dem er, at de gerne undgår 

at flyve ud over havet så længe som muligt. Det vil sige, at de følger den vestsjællandske kyst ned til 

Stigsnæs-området, hvorfra de følger deres genetisk indbyggede kompas og trækker S-SV ud over 

Smålandshavet. Det betyder i praksis, at vi inden for Slagelse kommune hele efteråret har langt 

større koncentrationer og tætheder af rastende trækfugle i kystzonen ud mod Storebælt (og i 

Stigsnæs-området) end i de indre, ikke-kystnære dele af kommunen. -  Trækfuglene – både dem, 

der flyver om natten, men også dem, der trækker om dagen, har brug for naturområder, hvor de 

kan tanke ny energi op med gode fødeudbud i form af mange insekter, frø og bær m.v. Forsvarets 

arealer ved Korsør Lystskov er i kraft af sin kystnærhed i dag en sådan rasteplads for mange 

trækfugle. Det er deres lokale ”motorvejs-cafeteria” på en rejse, der ofte strækker sig over 

tusindvis af kilometer. 
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(2) En række ynglefugle i Korsør Lystskov bruger også de lysåbne arealer, som fourageringsområder, 

bl.a. natugler, som kommunen har opsat redekasser til i skoven. Den nye bebyggelse vil forventeligt 

medføre mere færdsel og uro i de tilstødende dele af Lystskoven og Søskær Mose, der et paragraf 

3-beskyttet vådområde, hvor der i dag findes en række ynglende vandfugle knyttet til mosen og 

rørskoven, således bl.a. knopsvane, gråstrubede lappedykkere, vandrikser, grågæs, blishøns, 

rørsangere, rørspurve og nogle år også rørdrum, jf. registreringer indtastet i DOF-basen gennem 

det sidste tiår.  

Fra DOFs side håber vi, at man vil trække forslaget om at bebygge forsvarets arealer tilbage og dermed 

styrke kommunens position som en grøn kommune, der prioriterer beskyttelsen af biodiversiteten 

heriblandt fuglelivet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Hans Skotte Møller 

Biolog, Cand.scient.    


