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            1. offentlighedsfase          

Indledning 

 
Korsør Kommune og Korsør Golfklub ønsker golfbanen i Tårnborg-
parken udvidet fra 18 til 27 huller mod nordøst mellem Tårnborgpar-
ken og Høneklint. En udvidelse af golfbanen kræver, at Vestsjællands 
Amt udarbejder et tillæg til Regionplan 2001-2012.  
 
Forud for udarbejdelse af et regionplantillæg har der været udsendt et 
oplæg til debat, som en del af 1. offentlighedsfase. Offentlighedsfasen 
har varet fra 18. marts  –  30. april 2004. Der blev modtaget 9 ideer, 
bemærkninger og forslag, som behandles i denne hvidbog, der er ved-
taget i amtets politiske udvalg i november og december 2004. 

 
På baggrund af de indkomne bidrag er der udarbejdet et forslag til re-
gionplantillæg nr. 20 - Udvidelse af Korsør Golfbane. Forslaget vil 
blive offentliggjort i en 2. offentlighedsfase, som forventes at vare fra 
d. 12. januar – 9. marts 2005.  

 
Amtsrådet vil efter 2. offentlighedsfase træffe beslutning om en ende-
lig vedtagelse af regionplantillæg nr. 20 for udvidelse af Korsør Golf-
bane. 
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1. offentlighedsfase 

Sammenfatning af ideer og forslag 

 Offentlige myndigheder 
 
Forsvarets Bygningstjeneste  FBT kan ikke acceptere, at der opføres byggeri inden for den ydre 

sikkerhedsafstand på 300 m. til Forsvarsministeriets Depot Egø.  
 
Sydvestsjællands Museum  SVM henviser til deres udtalelse til Korsør Kommune omkring skjulte 

fortidsminder og budget for arkæologisk forundersøgelse.  
SVM beskriver i brevet, at det vurderes ”at store dele af det omfattede 
areal kan indeholde endda særdeles betydelige fortidsminder i form af 
bopladser og affaldsanlæg fra ældre og yngre stenalder”, da det plan-
lagte udvidelsesområde ligger i den tidligere fjord ved kanterne af el-
ler nær den tidligere bredzone. 
 

Vejområdet, Vestsjællands Amt  VVA har ikke bemærkninger til debatoplægget. 
 
 Kommuner 
 
Dianalund Kommune  DK har ikke bemærkninger til debatoplægget. 
 
Gørlev Kommune  GK har ikke bemærkninger til debatoplægget. 
 
Skælskør Kommune  SK udtaler sin opbakning til projektet, begrundet i projektets store 

betydning for øget bosætning og flerdagsturisme i området. 
 
 Foreninger 
 
Agenda 21’s naturgruppe  A21NG mener, at udvidelse af golfbanen indskrænker muligheden for 

andet en golf i området, f.eks. kælkning, skøjteløb, hestesport, bold-
spil. Det foreslås at der placeres 4-5 huller i området og gør i den for-
bindelse opmærksom på arealet ved Blåbro til de resterende huller. 
Endvidere ønskes den eksisterende sti og dennes linjeføring bibeholdt, 
da den er en del af stien Noret rundt.  
 

DN Lokalkomite v/ Jørgen Juul  DN værdsætter det smukke kystnære område og henviser til at det 
fortsat bør kunne anvendes rekreativt. DN mener, at der ved udvidelse 
af golfbanen vil blive sat en stopper for befolkningens adgang til om-
rådet. 
DN er modstandere af banen hvis den lægges søværts 300 m. strand-
beskyttelseslinjen, i kystzone A og hvis den griber ind i eksisterende 
skov og Høneklint. 
 

 
Grønt Råd Korsør og  

H V I D B O G  .  Regionplan 2001-2012  .  Tillæg 20 4 



            1. offentlighedsfase          

Grundejerforeningen Tårnborg  
v/ Poul Otto Seidel   

GRK & GT er enig i, at området er udlagt til rekreative formål, 
men finder ikke udvidelsen hensigtsmæssig, da golfbanen efter 
foreningernes vurdering reelt ikke ønsker offentlighedens adgang. 
Og der derfor i fremtiden kan forventes en barriere for friluftslivet 
i området. 
Foreningerne analyserer desuden baggrunden for amt, kommune, 
klub, erhvervsråd mm.’s beslutninger samt bevæggrunde for den 
ønskede udvidelse, herunder motiver herfor. Endeligt påpeges, at 
det ikke er belyst, hvor vandet til kunstvanding skal komme fra, 
og at det godt kan være et problem.  
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1. offentlighedsfase 

Amtets bemærkninger til ideer og forslag 

Sikkerhedsafstand Amtet har i forlængelse af Forsvarets Bygningstjenestes henvendelse i 
offentlighedsperioden bedt om en uddybning, af hvorvidt en golfbane 
kan betragtes som ”byggeri”. I den anledning er det med brev af 16. 
juni 2004 klargjort, at bænke, bunkers og teesteder ikke er omfattet 
heraf. Det kan desuden oplyses, at det allerede tidligere er vurderet, at 
der ikke er sikkerhedsmæssige indvendinger mod offentlig adgang til 
arealer inden for sikkerhedszonen, så længe der ikke opføres egentligt 
byggeri. 

 
Museale forhold Amtet tager museets oplysninger til efterretning. 
 
Offentlighedens adgang Det påpeges i flere af de indkomne bemærkninger, at offentlighedens 

muligheder for adgang og andre aktiviteter i området vil forringes be-
tydeligt.  

 
 Ved placering af et anlæg som en golfbane i et relativt ekstensivt an-

vendt område, vil der altid ske begrænsninger i offentlighedens råde-
rum. Med anlæg af en golfbane vil der ske begrænsninger i forhold til 
adgang, der i højere grad vil blive styret af de anlagte stier og hvilke 
retninger golfspillet spilles. Der er således tale om en prioritering af 
interesser, og om flere interesser kan kombineres i et omfang, hvor de 
involverede vil kunne tåle hinanden på en tilfredsstillende måde. 

  
 De rekreative muligheder vurderes i det konkrete tilfælde at kunne 

prioriteres på en, måske ikke optimal, så tålelig måde ved detailpro-
jekteringen af banen. Der skal under alle omstændigheder anlægges 
adgangsstier på arealet, som også golfspillerne skal bruge. Heraf bør 
én anlægges i kanten af golfbanen så offentligheden ikke går ”midt i 
spillet”.  

 Det vil derfor være muligt, at bevæge sig om Noret som hidtil - blot ad 
en anden rute og sine steder gennem et mere intensivt anvendt områ-
de. 

 
 I vinterhalvåret ses offentligheden at have udmærkede muligheder for 

såvel at kælke som at skøjte på området, hvilket allerede sker på den 
eksisterende og andre golfbaner. 

Færre huller / Blåbro Det foreslås i et indlæg, at der lægges færre end de planlagte huller på 
det ansøgte areal og i stedet udvide arealet til Blåbro.  

 
 Der anvendes normalt 4,5 – 5,5 ha pr. hul (inkl. teesteder, rough mm.) 

på en golfbane. I forbindelse med denne udvidelse vil der være ca. 3,4 
ha pr. hul, inkl. store områder der enten er beskyttet af naturbeskyttel-
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            1. offentlighedsfase          

sesloven eller i øvrigt ikke kan anvendes. Amtet er derfor enigt i, at 
der er tale om et relativt lille areal til den påtænkte udvidelse.  Admi-
nistrationen mener dog ikke at Amtet som regionplanmyndighed, den 
skal vurdere golfbanens beskaffenhed og spilegnethed. 

 
 Det foreslås at golfbanen kan udvides til Blåbro, hvilket er forelagt 

golfklubben og kommunen. Golfklubben har oplyst, at de har overve-
jet muligheden, men har vurderet området for småt til eks. 2 huller – 
som indbefatter teesteder, forhindringer mm. samt adgang frem og 
tilbage. Desuden er det vurderet, at der er for stor nærhed til 
bygninger. Endeligt menes der at være for stor fare ved passage af 
offentlig vej og at anlæg af eks. en tunnel er for bekostelig.  

 
 Kommunen mener ikke at området egner sig til golfbane bl.a. i forhold 

til nærhed af motorvejen. 
 
 Amtet finder golfklubbens og kommunens vurderinger tilstrækkelige 

til, at der ikke vil ses yderligere på Blåbro-området som mulighed for 
udvidelse af golfbanen.   

 
Strandbeskyttelseslinjen Med den ’nye’ strandbeskyttelseslinje i 2001 er de nærmeste 300 m. 

til kysten omfattet af naturbeskyttelseslovens § 15. Imidlertid har Mil-
jøministeriet, kommunen og amtet tidligere vurderet, at der på bag-
grund af regional planlægning (nærværende regionplantillæg) for-
mentligt kan dispenseres fra bestemmelserne og derved åbne mulighed 
for de anlæg, der skal være på en golfbane landværts 100 m. fra ky-
sten. Miljøministeriet har meddelt at strandbeskyttelseslinjen ikke kan 
ophæves, men at amtet vil kunne dispensere fra bestemmelsen, når de 
planmæssige tiltag er gennemført. 

 
Vandressourcer Det nævnes at de vandindvindingsmæssige forhold i området bør vur-

deres grundigt. 
 
 Amtet har været i dialog med Korsør Golfklub for at få belyst behovet 

for vand til vanding m.v. samt for at afdække hvilke muligheder, der 
er for at dække dette behov. Banen ligger i et område med begrænset 
drikkevandsinteresse, og der er ingen grundvandsindvindinger i nær-
heden. Derfor kunne det være en mulighed at indvinde grundvand til 
vanding på golfbanen. Grundvandet i området omkring golfbanen har 
sandsynligvis et relativt højt saltindhold. På det nuværende grundlag 
kan det dog ikke afvises at grundvandet vil være egnet til vanding. 

 En anden mulighed kan være at opsamle regnvand/vinterafstrømning i 
et reservoir til brug for vanding i sommerperioden. Endelig vil Korsør 
Vandforsyning være i stand til at levere drikkevand til vanding, 
omend denne løsning ikke kan anbefales af amtet 

 
Naturindhold I området er der et antal steder, der er omfattet af naturbeskyttelseslo-

vens § 3. Områder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven må ikke 
ændres uden dispensation fra amtet. Amtet er ikke umiddelbart af den 
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1. offentlighedsfase 

opfattelse at der kan opnås dispensation til at ændre tilstanden af nogle 
af disse områder. 

  
 Generelt er der ikke meget ferskvand i området, som dyr og padder 

kan drikke eller opholde sig i. De eksisterende vandinger og leveste-
der skal derfor opretholdes og så vidt muligt forbedres og øges. Kyst-
skrænten og strandengen er væsentlige og rige naturområder, der skal 
bibeholdes. 

 
 En golfbane vil i dagtimerne i sommerhalvåret blive anvendt meget, 

hvorfor der bør rummes muligheder for områder, vildtet kan skjule sig 
i. 

 
Landskabelige interesser Landskabets udtryk vil naturligvis ændres ved udlæg af en golfbane 

frem for et landbrugs / udyrket landskab. Ved opretholdelse af en ube-
rørt zone mod Noret, en bibeholdelse af området ved kystskrænten og 
såfremt den nordlige del af området friholdes, ses der at kunne opnås 
en helhed i landskabet mellem golfbanen og Noret, der kan accepteres.  
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Info:  
Eksisterende områdeudpegninger  

I Regionplan 2001-2012 er området omfattet af følgende områdeudpegninger: 
 
 
Områdetyper Den ønskede golfbaneudvidelse er i Regionplan 2001-2012 udlagt 

som BESKYTTELSESOMRÅDE og LANDSKABSOMRÅDE. Der 
henvises til kortbilag 4 

 
 BESKYTTELSESOMRÅDE er kerneområde i amtets natur, landskab 

og kulturhistorie. Der kan som hovedregel kun opføres nye bebyggel-
ser, som har direkte tilknytning til det enkelte jordbrug. Anden form 
for anlæg og bebyggelse kan kun finde sted, hvis det har til formål at 
fremme formidlingen af områdets kvaliteter, uden at disse tilsidesæt-
tes. Anlæg og bebyggelse skal tilpasses landskabet og den lokale byg-
geskik. (retnl. 1.10.3) 

 
 LANDSKABSOMRÅDE, der indeholder værdifulde naturområder, 

bevaringsværdige landskaber og kulturhistoriske værdier (retnl. 1.9.2).  
 Nye tekniske anlæg og bebyggelser, der ikke tjener det lokale jord-

brugserhverv, bør undgås. Nødvendige anlæg og bebyggelser skal, i 
den udstrækning det er muligt, indpasses under hensyn til landskabeli-
ge forhold og lokal byggeskik, således at der opnås en god helheds-
virkning. Der skal samtidig lægges vægt på, at de naturmæssige, kul-
turhistoriske, rekreative og landbrugsmæssige værdier respekteres. 
(retnl 1.9.3) 

 
Kystzone Den ønskede golfbaneudvidelse er i Regionplan 2001-2012 udlagt 

som Kystzone A og B. Der henvises til kortbilag 5. 
 
 Kystzone A 

Inden for kystnærhedszone A kan der ikke udlægges nye BYOMRÅ-
DER eller opføres nye tekniske anlæg, ferie- og fritidsanlæg mv. Der 
kan dog placeres anlæg eller bebyggelse, som er erhvervsmæssigt 
nødvendige for driften af den enkelte jordbrugsejendom eller for ud-
øvelsen af fiskerierhvervet. Der kan desuden etableres stiforbindelser 
og rekreative støttepunkter, som kan indpasses og underordnes land-
skabet. (Retn.l. 1.12.2)  

  
 Kystzone B 

Inden for kystnærhedszone B kan der undtagelsesvis udlægges nye 
BYOMRÅDER, såfremt der kan godtgøres et særligt planlægnings-
mæssigt behov. Nye BYOMRÅDER skal fortrinsvis udlægges umid-
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1. offentlighedsfase 

delbart bag eksisterende BYOMRÅDER. Der kan som hovedregel ik-
ke placeres større tekniske anlæg i zone B. Ferie- og fritidsanlæg skal 
placeres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- 
og fritidsbebyggelse og i overensstemmelse med retningslinjerne i ka-
pitel 8 Arealer til fritidsformål. Der kan placeres anlæg eller bebyggel-
se, som er erhvervsmæssigt nødvendige for driften af den enkelte 
jordbrugsejendom eller for udøvelsen af fiskerierhvervet. Der kan 
desuden etableres veje, stiforbindelser og rekreative støttepunkter. 
(Retn.l. 1.12.3) 
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Info: 
Eksisterende beskyttede områder 

Ifølge naturbeskyttelselsoven er følgende områder beskyttede: 
 
Beskyttede naturtyper (§3) Der er i området et antal beskyttede naturområder, se kortbilag 3.: 
 

Mose (a) Ca. 2700 m² moseområde. Er i 2004 vurderet 
som omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven. 

 
 Vandhul (b) 
  
 Kystskrænt (c) 
  
 Strandeng (d) 
  
 Vandhul (e)  
 
 De beskyttede naturtyper tilfører området dækning for vildt og giver 

dem muligheder for at komme til ferskvand. Desuden tilfører de om-
rådet generelt naturindhold. 

 
Strandbeskyttelseslinjen (§15) En zone 300 m. fra kysten er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, se 

kortbilag 3: 
 
 Strandbeskyttelseslinjen er pr. 1. april 2001 placeret 300 m. fra kysten. 

H V I D B O G  .  Regionplan 2001-2012  .  Tillæg 20 11



1. offentlighedsfase 

Uddrag af naturbeskyttelsesloven  
Lov om naturbeskyttelse - LBK nr 884 af  18/08/2004 

 
§ 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af 
naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller 
af vandløb eller dele af vandløb, der af miljømini-
steren efter indstilling fra amtsrådet er udpeget 
som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sæd-
vanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.  
Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstan-
den af  
1) heder,  
2) moser og lignende,  
3) strandenge og strandsumpe samt  
4) ferske enge og biologiske overdrev,  
når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i 
forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, er 
større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.  
Stk. 3. Der må heller ikke foretages ændring i 
tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 
2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø 
eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen i 
stk. 1.  
Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om 
gødskning på arealer, som er beskyttet efter stk. 2 
og 3, herunder regler om mængden af gødning, 
der må tilføres disse arealer, og forbud mod 
gødskning.  
 
 
§ 15. Der må ikke foretages ændring i tilstanden 
af strandbredder eller af andre arealer, der ligger 
mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. 
Der må ikke etableres hegn, placeres camping-
vogne og lignende, og der må ikke foretages ud-
stykning, matrikulering eller arealoverførsel, 
hvorved der fastlægges skel.  

Stk. 2. Strandbeskyttelseslinjen er fastlagt ved 
miljøministerens bestemmelse efter de hidtil gæl-
dende regler.  
Stk. 3. Strandbeskyttelseslinjen er registreret i 
matriklen og noteret i tingbogen.  
Stk. 4. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for  
1) landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning,  
2) genplantning af skovarealer og beplantning i 
eksisterende haver,  
3) sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme,  
4) bestående forsvarsanlæg, der anvendes til for-
svarsformål,  
5) havneanlæg og de arealer, der ved lokalplan er 
udlagt til havneformål,  
6) mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger, 
herunder udskiftning af vinduer og tage m.v., når 
bygningshøjden ikke derved forøges eller kun 
forøges i ubetydeligt omfang,  
7) byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for 
den pågældende ejendoms drift som landbrugs- 
eller skovbrugsejendom eller for udøvelsen af 
fiskerierhvervet, og som opføres i umiddelbar 
tilknytning til eksisterende bygninger. Der kræves 
dog amtsrådets tilladelse, for så vidt angår de 
nævnte bygningers nærmere beliggenhed og ydre 
udformning, og  
8) kyststrækninger, der er klitfredede, jf. §§ 8 og 
9.  
Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at 
stk. 1 ikke skal gælde for nærmere angivne arter 
af anlæg, der tillige vedrører søterritoriet. 
Tilsvarende gælder for diger, høfder, 
bølgebrydere og andre anlæg, som kræver 
tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse.  
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Konklusion og indstilling 

Konklusion 
  
 Der skal i det konkrete tilfælde prioriteres mellem golfbanen og de 

eksisterende rekreative, landskabelige og naturmæssige værdier og 
muligheder for oplevelser. 

 
 Amtet er af den opfattelse, at der kan opnås en acceptabel løsning for 

området ved at udlægge et ANLÆGSOMRÅDE til udvidelse af Kor-
sør Golfbane, på en del af matr.nr. 1-za Tårnborg Hgd. Korsør Jorder 
samt en del af 1-vm Tårnborg Hgd. Korsør Jorder – afgrænsningen 
fremgår af kortbilag 1 

 
 De nærmeste 100 m. til kysten omfattes ikke af ANLÆGSOMRÅDE, 

således at kystens værdi landskabeligt og naturmæssigt friholdes fra 
golfbaneanlægget. 

  
 For at sikre en landskabelig helhed i området og sikre en tilfredsstil-

lende sammenhæng med Korsør Nor skal golfbanen tilpasses det om-
givne landskab. Golfbaneanlægget må i den forbindelse ikke virke 
dominerende med eks. store terrænreguleringer. 

 
 Retningslinjerne for ANLÆGSOMRÅDE imødekomme: 
 

 At golfbaneanlægget er tilpasset det omgivne landskab og 
må ikke virker dominerende i området 

  
 At 2 beplantede høje mod Ørnumvej samt den del af Hø-

neklint der ligger uden for 100 m. fra kysten, ikke må berø-
res af golfanlægget (se kortbilag 2) 

 
 Højene skal bibeholdes af dels landskabelige årsager dels af hensyn til 

dyrelivet i området. I området er der et antal biotoper der er beskyttet 
af naturbeskyttelseslovens § 3 (kortbilag 3). Derved sikres der leve-
steder for flora og fauna. Eks. er der i området brug for drikkemulig-
heder for rådyr og der er brug for dækningsmuligheder mm. Endeligt 
gives der et naturindhold til området. 
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 At der skal opretholdes en stiforbindelse gennem AN-
LÆGSOMRÅDE, således at de eksisterende oplevelses-
værdier bibeholdes for offentligheden. 

 
 Offentligheden har hidtil kunne passere området ad en stiforbindelse 

og ved dæmningen er der opsat bord/bænke til ophold. Administratio-
nen mener det er vigtigt, at opretholde offentlighedens adgang til om-
rådet og at oplevelsesværdierne ikke forringes. 

 
 Inden for ANLÆGSOMRÅDE nedklassificeres kystzone A til B, så-

fremt projektet realiseres, da områdets værdi som kystzone vil ændres. 
 
 Såfremt golfbanen ikke etableres og ANLÆGSOMRÅDE derved ikke 

udnyttes, bibeholdes de eksisterende områdeudpegninger. Dette vil 
sikre at områdets udtryk alene ændres såfremt projektet gennemføres.
  

 Følgende retningslinjer for udvidelsen af Korsør Golfbane opstilles: 
 

 Der udlægges et ANLÆGSOMRÅDE til udvidelse af Kor-
sør Golfbane, på en del af matr.nr. 1-za Tårnborg Hgd. Kor-
sør Jorder samt en del af 1-vm Tårnborg Hgd. Korsør Jorder 
– afgrænsningen fremgår af kortbilag 1 

 
 Golfbaneanlægget tilpasses det omgivne landskab og må 

ikke virker dominerende. 
 

 To beplantede høje ved Ørnumvej samt den del af Høne-
klint der ligger uden for 100 m. fra kysten må ikke berøres 
af golfanlægget (kortbilag 2) 

 
 Der skal opretholdes en stiforbindelse gennem ANLÆGS-

OMRÅDE, således at de eksisterende oplevelsesværdier bi-
beholdes for offentligheden. 

 
 Inden for ANLÆGSOMRÅDE nedklassificeres kystzone A 

til B, såfremt projektet realiseres. 
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1. offentlighedsfase

Kortbilag 1

Afgrænsning af ANLÆGSOMRÅDE



 16    Hvidbog . Regionplan 2001-2012 . Tillæg 20

1. offentlighedsfase

100 m. linje

300 m. linje

Kortbilag 2

To beplantede høje ved Ørnumvej, den del af Høneklint der ligger uden for 100 m. fra kysten. 100 m. og
300 m. fra kysten.
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1. offentlighedsfase

d)

c)

b)

a)

e)

Kortbilag 3

Lokaliteter i området omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 pr. oktober 2004
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1. offentlighedsfase

BESKYTTELSESOMRÅDEBESKYTTELSESOMRÅDEBESKYTTELSESOMRÅDEBESKYTTELSESOMRÅDEBESKYTTELSESOMRÅDEBESKYTTELSESOMRÅDEBESKYTTELSESOMRÅDEBESKYTTELSESOMRÅDEBESKYTTELSESOMRÅDE

BYOMRÅDEBYOMRÅDEBYOMRÅDEBYOMRÅDEBYOMRÅDEBYOMRÅDEBYOMRÅDEBYOMRÅDEBYOMRÅDE

LANDSKABSOMRÅDELANDSKABSOMRÅDELANDSKABSOMRÅDELANDSKABSOMRÅDELANDSKABSOMRÅDELANDSKABSOMRÅDELANDSKABSOMRÅDELANDSKABSOMRÅDELANDSKABSOMRÅDE

Kortbilag 4
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1. offentlighedsfase

Kystzone AKystzone AKystzone AKystzone AKystzone AKystzone AKystzone AKystzone AKystzone A

Kystzone BKystzone BKystzone BKystzone BKystzone BKystzone BKystzone BKystzone BKystzone B

KKKKKororororortbilatbilatbilatbilatbilag 5g 5g 5g 5g 5
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