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Vedrørende Naturcenter på Tårnborggård.  
 
Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm har som bekendt igennem de seneste 
år haft en dialog med Slagelse Kommune omkring etablering af et naturcen-
ter på Tårnborggård. Nu meddeles det så pludselig, ved et internt møde 
med Slagelse Kommune den 7. juli 2009, at kommunens forvaltning vil ind-
stille til politisk beslutning, at Slagelse Kommune vælger en anden lokalitet 
nemlig Hulby Møllegaard til fremtidigt naturcenter. Skov og Naturstyrelsen 
er en smule forundrede over kommunens samarbejdsform, hvor et politisk 
besluttet samarbejde og partnerskab fuldstændig lægges på hylden i et år, 
for så pludselig at blive præsenteret for en konklusion, uden af have være 
inddraget i processen. 
 
 
Sagsforløb 
På baggrund af et møde mellem Slagelse Kommune ved borgmester Lis 
Tripler, udvalgsformand for Teknik og Miljø Anders Nielsen samt afdelings-
chef Hans Klint  og Skov- og Naturstyrelsen i januar 2007 blev det således 
besluttet, at Skov- og Naturstyrelsen skulle stoppe salget af Tårnborggaard 
og de 2 parter i stedet skulle søge at indgå et partnerskab om etablering af 
et naturcenter. 
 
Efter at der på Slagelse kommunes anlægsbudget for 2008 var afsat 4,6 
mio. til etablering af Naturcenteret, blev projektet sat i midlertidig bero grun-
det regeringens anlægsstop.  
 
Skov- og Naturstyrelsen fik herefter oplyst, at der til Tårnborggårdprojektet 
var afsat 600.000 for budget 2009 og 4 mio. til 2010 dog således at man i 
foråret 2009 ville gennemføre en analyse af, om der kunne være alternative 
placeringsmuligheder til Tårnborggård, i hvilken analyse Skov- og Natursty-
relsen ville blive inddraget. 
 
Skov- og Naturstyrelsen skrev på den baggrund i juni 2008 til Slagelse 
Kommune og tilbød sit samarbejde herunder at afklare, hvad der kan gen-
nemføres af naturvejledningsaktiviteter på Tårnborggård inden for frednin-
gens rammer. Skov- og Naturstyrelsen har herefter gentagne gange søgt at 
få en dialog med kommunen om hvilke funktioner og behov, der er  nød-
vendige  for at få Tårnborggård til at fungere optimalt som naturcenter uden 
det er lykkedes at få endelig afklaring med kommunen. 
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Dispensation fra fredningen 
Af det interne notat, Skov- og Naturstyrelsen fik udleveret på mødet den 7. 
juli 2009 om placering af fremtidigt naturformidlingscenter, fremgår det, at 
det centrale argument for ikke at vælge Tårnborggård, er frygten for de be-
grænsninger i anvendelsen, fredningen vil indebære på Tårnborggård. 
 
Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet vedlagte dispensationsansøgning til 
Fredningsnævnet om hvilken adgang og hvilke faciliteter, der er behov for i 
forbindelse med et naturcenter, som også har været til høring i Slagelse 
Kommune. Umiddelbart har det lokale museum udtalt sig positivt overfor 
den udarbejdede dispensationsansøgning, ligesom den kan støttes af DN 
og Friluftsrådet. Skov – og Naturstyrelsen forventer således at få en tilladel-
se til at kunne gennemføre de beskrevne faciliteter og aktiviteter på Tårn-
borggård.  
 
Det betyder, at kommunens primære indvending mod at placere et natur-
center på Tårnborggård dermed vil være ryddet af vejen. 
 
Skov- og Naturstyrelsen øvrige bemærkninger til pla cering af natur-
center 
Skov- og Naturstyrelsen har i øvrigt følgende bemærkninger til Slagelse 
kommunes opsummering af status for placering af et naturcenter af 27 maj 
2009: 
 

• Desværre ser det ud til, at Slagelse Kommune i sit oplæg helt har 
forladt sin visionære, langsigtede tilgang til natur og naturformidling 
således at menneskets omgang og berøring med naturen skulle 
gavne en lang række forvaltningsområder herunder børne/ ungeom-
rådet, miljø og teknik, sundhed, psykiatri, det sociale område, ar-
bejdsmarked og erhverv og turisme. Denne tværfaglige helhedsori-
entering er fuldstændig forladt til fordel for en snæver traditionel prio-
ritering af naturskoleundervisningen af børn og unge, hvor man ale-
ne ser på de helt kortsigtede og umiddelbare fordele ved at vælge 
den lokalitet, der har den bedste offentlige transport og vedligehol-
delsesstandard. 

 
• Al anden planlægning og erfaring viser, at det væsentligste kriterium 

at vælge ud fra er beliggenhed. Besøgende – det gælder såvel turi-
ster som lokale - går efter attraktivt beliggende lokaliteter, når de 
søger oplevelser. Det er meget svært at flytte på - eller ændre - et 
steds attraktionsværdi (”hot spots”). Det er uomtvisteligt, at Tårn-
borggård – Korsørs dåbsattest og borgbanke - har den ægte vare 
mht. kulturhistorie og arkæologi, besidder store naturværdier og lig-
ger højt og meget smukt placeret i landskabet på bagkanten af Kor-
sør Nor med udsigt mod nord over Musholmbugten og hen over No-
ret og Korsør ud over pylonerne og Storebælt og ned langs den syd-
vestsjællandske kystlinje mod Skælskør. Den rigtige beliggenhed 
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kan ikke tages fra et sted. Det er grunden til at stedet til stadighed 
valfartes – vores forfædre valgte ikke forkert. 

 
• For Skov- og Naturstyrelsen ser det ud til, at Slagelse Kommune 

med fravalget af Tårnborggård slet ikke udnytter det kulturhistoriske 
potentiale, beliggenheden rummer i forhold til at tiltrække turister og 
deraf følgende erhvervsmuligheder, men også i forhold til at gavne 
bosætningseffekten i området og det bidrag til folkesundheden og en 
øget livskvalitet et åbent naturcenter på Tårnborggård kunne have. 
Dette også for den midaldrende til ældre gruppe af medborgere, hvis 
andel fortsat vokser, og hvor det er af stor betydning, at de selv ta-
ger ansvar for deres sundhed og livskvalitet. 

 
Skov- og Naturstyrelsens økonomiske bidrag 
Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm har endvidere forstået, at Slagelse 
Kommune har været skuffede over Skov- og Naturstyrelsens relativt be-
grænsede bidrag til den fremtidige drift af et kommende Naturcenter på 
Tårnborggård. Det har især været problematisk at skaffe finansiering til den 
daglige ildsjæl og koordinator for Naturcentret. 
 
Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm opnåede i foråret 2009 at få tilsagn fra 
Arbejdsmarkedets Feriefond på 70% af godt 5 mio. kroner til støtte af udvik-
ling af aktive naturoplevelser til fremme af  helårsturisme på Østfalster med 
speciel fokus på sommerhusområdet omkring Marienlyst. Dette projekt har 
mange paralleller til Tårnborggård-projektet ved også at fremme tilgænge-
ligheden til naturen og indeholde et grønt aktivitetshus, der kan udgøre en 
base for mange af aktiviteterne. 
 
Med det formål, at udvide de samlede ressourcer Skov- og Naturstyrelsen 
kan bidrage med til Tårnborggårdprojektet, og for at få råd til ansættelse af 
en projektkoordinator, har Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm udarbejdet 
vedlagte projektansøgning, der skal indsendes til AFF inden den 8. au-
gust 2009. 
 
Bemærkninger fra kommunen til projektudkast til AFF  
Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm skal anmode om Slagelse kommunes 
skriftlige bemærkninger til det fremsendte projektudkast til AFF inden 7. 
august 2009. Skov- og Naturstyrelsen håber meget, at Slagelse Kommune 
vil indgå som aktiv samarbejdspart i dette projekt, fordi projektet også har til 
formål at opkoble den nedlagte jernbanesti – Fodsporet – og på andre regi-
onale forbindelseslinjer, således at det kan øge brugen og tilgængeligheden 
til naturen. Projektet har samtidig til formål at øge den samfundsmæssige 
og lokale nytte af de ganske betydelige investeringer stat og kommune i se 
seneste 10 år har gjort i nye statsskove og andre naturgenopretningsprojek-
ter i det Sydvestsjællandske område. 
 
Samarbejde mellem stat og kommune 
Det er Skov- og Naturstyrelsens opfattelse, at det i processen har været lidt 
svært overfor kommunen på en direkte og håndgribelig måde at forklare de 
fordele og synergier, der kan ligge i et direkte og aktivt partnerskab mellem 
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kommunen og staten, hvor en del af kommunens frontpersonale henlægger 
sine aktiviteter til uderummet og naturen. 
 
Det er naturligvis Slagelse kommunes ret at vælge at placere et fremtidigt 
naturcenter i en af kommunens egne bygninger eller et vilkårligt andet sted, 
men i givet fald bliver det uden et samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. 
Forinden der evt. træffes en sådan endelig politisk beslutning om at placere 
et kommende naturcenter et andet sted end på Tårnborggård, skal Skov- og 
Naturstyrelsen anmode om at få mulighed for, overfor borgmester Lis Tripler 
samt 2-3 af de mest involverede udvalgsformænd med forvaltningschefer, 
at præsentere de resultater og synergier der er skabt fx i samarbejdet mel-
lem Vordingborg, Næstved og Guldborgsund kommuner og Skov- og Natur-
styrelsen, Storstrøm. 
 
Skov- og Naturstyrelsen stiller gerne op til et møde om projektet inden 7. 
august såfremt der er et ønske herom. I givet fald skal henvendelsen herom 
rettes til kontoret i Egehus på telefon 54439013 eller på mail awh@sns.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Claus Jespersen 
Skovrider 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 


