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Natur og Miljø 
Vestsjællands Amt 
Alléen 15 
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& 
 
Korsør Kommune 
Caspar Brands Plads 6 
4220  KORSØR  sendt pr. e-mail:  korsoer@korsoerkom.dk  
 
Svenstrup søndag den 5. marts 2005 
 
 

Indsigelse og bemærkninger til Regionplan 2001-2012, Forslag til 
TILLÆG 20, Udvidelse af Korsør Golfbane 

 
og 

 
Indsigelse og bemærkninger til Lokalplanforslag nr. 122, 9-hullers 

golfbane mellem Tårnborgparken og Høneklint. 
 
 
Hermed fremsender AGENDA-21 BORGERFORUMS NATURGRUPPE I KORSØR sine 
forslag, idéer, bemærkninger og indsigelser til henholdsvis Regionplanstillæg 20 og 
Lokalplanforslag 122. Borgergruppen består af en række enkeltmedlemmer, der er aktive i 
et mangeårigt stærkt engagement i naturforhold. Repræsenterende medborgere og 
Korsørborgere, der deler nedenstående synspunkter: 
 
Vi vil gerne understrege, at vi intet har mod anlæg af Golfbaner og gerne ser en 
golfbaneudvidelse i en del af området, men dette anlæg er for massivt og tilsidesætter de 
hensyn, der skal tages til offentligheden. Her skal vi fremhæve stisystemet – Norstien og 
offentlighedens adgang til området. 
 
Vi havde gerne set et fritidsområde som alternativ til landbrugsdrift med braklægning i 
området. Herved havde området fået en større nytte- og oplevelsesværdi for 
offentligheden.  
 
Vi ønsker at der bliver taget hensyn til følgende synspunkter inden projektet godkendes: 
 



 
 
1) Der etableres gang- og cykelsti fra Ørnumvej over den fladeste del af området 
umiddelbart overfor sivbevoksningen til Lerbakken i et direkte forløb. 
 
Det er vigtigt for gruppen, at stisystemet bliver en integreret del af et stisystem over 
(gennem) den etablerede golfbane, sådan at borgernes oplevelsesmuligheder styrkes i det 
rekreative område. Det er også vigtigt for gruppen, at stisystemet indgår i den påbegyndte 
og projekterede sti Noret rundt. 
 
2) Der etableres et udbygget stisystem i området som det er foreslået, men gerne 
udbygget med en gangsti fra den eksisterende stis udmunding syd for Høneklint rundt om 
Høneklints vestlige område. 
 
3) Opstilling af borde, bænke og papirkurve på den sydlige eller vestlige del af Høneklint – 
fornuftigt indpasset, så man herfra kan sidde og nyde udsigten over den nye golfbane. 
 
4) Adgang til offentlige toiletter i området. 
 
5) Adgang til offentlig parkering ved den grønne lade fastholdes. 
 
6) Der må ikke gøres indgreb i bestående natur- og kulturværdier, som disse er fastlagt i 
bilagsmaterialet til Lokalplanforslaget – for indeværende og på sigt. 
  
7) Offentlighedens adgang lettes ved skiltning i området. 
 
8)  Strandbeskyttelseslinien skal respekteres. 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen - på vegne af  
 
AGENDA-21 BORGERFORUMS NATURGRUPPE I KORSØR 
 
Poul Otto Seidel, 
Ambassadør for Naturgruppen 
Svenstrup, 
Rødhøjvej 30, 
4220  KORSØR 
   
 


