…………. Vi ta’r naturens parti

Årsmøde i DN Kalundborg
Søndag d. 27. november 2016 i Ubby forsamlingshus
PROGRAM: Årsmødet båndes af hensyn til referatskrivningen - Tiderne er cirka tider
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Vandretur i den unge skov på Tofteager i Ubby
Registrering af medlemmer og udlevering af stemmesedler
Velkomst v/formand Susanne Ladefoged, DN Kalundborg
Årsmøde iht. vedtægter – DN byder på en forfriskning

Valg af dirigent . (bestyrelsen foreslår Sara Andersen)
Valg af stemmetællere (bestyrelsen foreslår Karen Düring og Jørgen Steudel)
Bestyrelsens årsberetning v/formand Susanne Ladefoged
Valg af bestyrelses medlemmer
Valg af suppleanter
Forslag fra medlemmerne
Eventuelt

Kl. 16.45

Farvel og tak v/Susanne Ladefoged, DN Kalundborg

Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægterne

Vandhul på Vesterlyng-Eskebjerg

Benved på Keldbjerg, Tømmerup Banke

BESTYRELSEN 2015-2016
Formand: Susanne Ladefoged
Næstformand: Ella Pedersen
Medlemmer:
Charlotte Rye
Christian Høgh
Finn Roel Ringe
Hans Guldager Christiansen
Peter Breinholt
Steen Schacht
Tommy Kristoffersen
Suppleanter:
Claus Høgh Hansen
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Bestyrelsens årsberetning 2016
Nationalt har DN i 2016 kæmpet store kampe for at sikre, beskytte og bevare den danske natur.
Søndag den 31. januar - en isende kold og forblæst aften gik hele Danmark til kamp for de danske
kyster.
Landet over blev der med fakler og bål langs Danmarks kyster protesteret mod
Regeringens plan om en kraftig lempelse af kystbeskyttelsen og dermed meget mere bebyggelse
langs med og tæt på kysterne.
En beskyttelse, der sikrer vores sidste vilde natur – de frie kyster som allemandseje. I Kalundborg
trodsede mere end 100 personer det uvenlige vejr og mødte op på Gisseløre, hvor de gik med
fakler langs kysten for at tilkendegive utilfredsheden med Regeringens planer om yderlig
bebyggelse af kysterne. Sådan en opbakning til vores arbejde varmer, giver fornyet energi og
stadfæster troen på, at DN både kan og gør en forskel.
Danmarks Naturfredningsforening står i samarbejde med Landsforeningen Praktisk Økologi for
kampagnen ”Giftfri Have.” Formålet med initiativet er at motivere haveejere til at droppe giften i
haven og dermed spare grundvand, natur og mennesker for påvirkning fra 30 tons sprøjtegift fra
privatpersoner om året. Vi deltog den 22. marts, som en af de første DN afdelinger i kampagnen
med eventen ”Ud med sprøjten” - forstået Ud med sprøjtegiften i private haver” til fordel for
biologisk dyrkning. Haven er jo et fristed, hvor vi hygger, leger og ”lader op” til de mange krav,
som hverdagen stiller til os. Det bør derfor være en selvfølge, at vores haver holdes giftfri.
Vi uddelte en biologisk dyrket hindbærplante til de første 50 som tilmeldte deres have som giftfri.
Affald i Naturen er spild af resurser. Langt størstedelen af vores affald kan genbruges – affald kan
være skadeligt for dyr og miljø, ligesom det skæmmer naturen. Den landsdækkende kampagne
Ren Dag eller Den landsdækkende Affaldsindsamling – kært barn har mange navne – blev i 2016
afholdt for 11. gang. Søndag den 17. april samlede DN Kalundborg affald på Vesterlyng og i Ubby.
I arrangementet deltog både voksne og børn - ligesom vi fik hjælp af Hvidebæk Lokalråd.
Indsatsen befriede naturen og de grønne områder for cirka 400 kilo affald og små 300 dåser – et
flot og synligt resultat. Dagen byder udover arbejdet også på hygge og socialt samvær. Tak for
indsatsen og giv gerne en hånd med igen den 2. april 2017.
Den 12. juni bakkede vi op om den landsdækkende Kystvandringen med en 6 kilometer lang
vandretur Asnæs spidsen rundt. Turen bød de mange deltagere på flotte udsigter – på en rigtig
varm og flot dag.
Den anden søndag i september hvert år sætter Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet
fokus på naturen med eventen ”Naturens Dag” landet over. Formålet er, at åbne naturen for
børn, unge, voksne og ældre. I Kalundborg invitererede vi i 2016 for 8. gang i samarbejde med
Danmarks Ornitologiske forening, Naturskolen og Danmarks Jægerforbund børn og deres familier
ud i naturen på spidsen af Røsnæs. Temaet i 2016 ”Natur uden alder” gjorde også dagen oplagt til
at kåre det 9. Evighedstræ i DN regi i Kalundborg kommune. Den flerstammede Bøg i Vindekilde
på Røsnæs kåredes som Evighedstræ nr. 68 på landsplan i DN regi. Bøgen et måske 500 år
gammelt bemærkelsesværdigt træ tilknyttet skrøner og historie er muligvis Røsnæs ældste træ og i hvert fald den ældste nulevende beboer på halvøen. Både det gamle Bøgetræ o g børnene, der
snedkrede fuglekasser og bagte pandekager over bål er begge fine eksempel på Natur uden alder.
Foruden at matche de mange landsdækkende tiltag har vi lokalt traditionen tro og som vanligt
med stor tilslutning afholdt den årlige vintertravetur i Bjergsted Bakker, inviteret på en Nattegal
aftentur, vandret i Åmose å’s vand igennem den 900 meter lange Bromølle tunnel, afholdt 2 Kend
din kryddersnapseurt ture, ét Kend nattens lyde arrangement, deltaget med en velbesøgt stand
på Folkemødet i Høng, agiteret for sunde fødevarer og produkter uden gift og kemikalier i Gørlev
Turistkontors vindues udstilling, deltaget i vandsyn, Vandrefestivalen, i adskillige møder med
Udvalget for Teknik og Miljø, møder med de faglige medarbejdere i kommunen og ikke mindst
afholdt 5 guidede ture på Saltbæk Vig. Tak til Pernille Buttenschøn som velvilligt stillede sig til
rådighed, så turene på Saltbæk Vig kunne gennemføres.
Ingen klager i 2016 – men en del høringssvar
Vi har i det forløbne år ikke fundet anledning t il at påklage tilladelser og dispensationer til Natur
og Miljøklagenævnet, idet vi ikke har vurderet, at der blandt de mange sager, som vi dagligt
modtager og gennemser, har været sager, som har eller ville medføre tab eller skade på naturen.
Som det fremgår af nedenstående klageoversigt har vi ikke tabt nogen af de afgjorte sager - men
fået medhold i alle klagerne i Natur og Miljøklagenævnet, hvilket vi tager som et klart tegn på, at
når vi klager, så er vores klager berettigede.

Vi har på forespørgsel afgivet vores bemærkninger til planer- og sager til officielle myndigheder:
Bemærkninger til udbygning af den eksisterende sydlige gamle mole på Reersø havn til
Kystdirektoratet
Bemærkninger til ansøgning om lovliggørelse af ulovlig ny nordlig mole på Ree rsø havn til
Kystdirektoratet
Bemærkninger til Råstofplan 2016-2027 til Region Sjælland
Bemærkninger til ”Udviklingsstrategi – samarbejde for bedre resultater. Kalundborg kommune
frem mod 2025
I samarbejde med hovedforeningen fremsendt reviderede bemærkninger til ny VVM vedr. en
vindmøllepark i Sejerø Bugt
Bemærkninger til ny drifts- og plejeplan for Skydeterræn Stold til Forsvarsministeriet
Bemærkninger til flere ulovlige forhold på Nekselø til Fredningsnævnet
Derudover har vi deltager i møder indkaldt af Fredningsnævnet bl.a. vedr. forhold på Astrup gods.
Specielt byggeriet af den nordlige mole på Reersø havn har haft vores bevågenhed. Et byggeri
som vi fra starten af har ment var overflødigt og skæmmende. Et byggeri som mindre end ét år
efter etableringen vidste sig at have den stik modsat te effekt end projekteret . Et byggeri som
overskrider den tilladte højde med 100 %. En overskridelse som vi mener, er sket helt bevidst ud
fra devisen, det er nemmere at få tilgivelse end tilladelse. Det er vores opfattelse at
Kystdirektoratet har handlet lemfældigt og uprofessionelt, hvilket bygherren Fonden Reersø havn
har benyttet sig af til stor visuel skade for det omkringliggende miljø.
Møllebakken – plejeplan
Floraen og den grønne oase midt i Kalundborg by Møllebakken og især plejen af denne ligger os
meget på sinde. Vi har derfor i årevis bedt kommunen om at færdiggøre den til fredningen
hørende plejeplan. Vi har bistået igennem årene og sidst men ikke mindst med grundige flora og
planteregistreringer på området samt arbejdet for at få tilpasset plejeplanen til fredningens vilkår.
Området skal være en oase for både mennesker, dyr, fugle og botanikken – og ikke kun fremstå
som en friseret og tæmmet græsplæne omkranset af træer - men fattigt på mangfoldighed. Vi
mener, at vi kom i mål hermed. Nu er det så op til politikerne at bevilge midlerne og ikke mindst
kommunens vej og park afdeling at føre plejeplanen og nye tiltag ud i livet.

Fredning af del af Tømmerup Banke
I 2014 indledes fredningen ”Et sammenhængende græsningslandskab på bakkerne ved
Tømmerup” En fredning der har til formål, at sikre området som et sammenhængende
græsningslandskab, hvor de karakteristiske bakker fremstår synlige, at bevare og forbedre
naturværdierne i området, samt at sikre et artsrigt dyre- og planteliv som er kendetegnene for
overdrev. DN kan ikke selv frede, men vi kan bede Fredningsnævnet om at frede et område på
grundlag af vores argumenter herfor. Vi forventer at fredningen afgøres inden årets udgang.
Natura 2000 handleplaner
Vi er pt. i gang med et større arbejde med gennemgang og afgivelse af bemærkninger til 2.
generation af Natura2000 handleplanerne. Natura 2000 områder er særlige områder, hvor
Danmark skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre - og plantearter, som er sjældne,
truede eller karakteristiske for EU-landene. Vi har 4 Natura2000 områder i Kalundborg kommune.
Kalundborg kommune har udarbejdet handleplaner til alle 4 planer og Naturstyrelsen, som ejer
arealer i de 3 af områderne, har udarbejdet 3 handleplaner. Arbejdet med gennemgang af de 7
handleplaner er i gang.
Floraregistreringer
Vores flittige botanikere har igen i år registret og udarbejdet nye florarapporter over udvalgte
områder f.eks. langs Tissøs bredder. Florarapporterne kan læses på vores hjemmeside.
Den nye Planlov
Med fare for at DN bliver kaldt afviklende i stedet for udviklende er det med bange anelser, vi
imødeser vedtagelsen af den nye planlov. Såfremt den vedtages i sit nuværende udkast, så
frygter vi for kysterne, skovene, de landskabelige værdier og naturen og miljøet generelt.
Politikerne lyttede godt nok til folket og afblæste det store kystudsalg – men alligevel har
Regeringen sneget en kattelem ind af bagdøren, som åbner op for uønsket byggeri langs kysterne
samt en række andre grimme knaster, som forringer den nuværende beskyttelse på flere
områder. Regeringen forsøger ihærdigt at benægte konsekvenserne. Tiden må vise, hvor galt det
går.

DN Kalundborgs ønske for fremtiden
Om det skyldes Regeringens bebudede angreb på vores alle sammens fællesværdier og især
kysterne, vores lokale arbejde eller noget helt tredje, må står hen i det uvisse – men vi er glade
og taknemmelige for at vi kan notere en fremgang siden sidste årsmøde på 131 medlemmer. DN
Kalundborg har således opbakning fra 1098 betalende medlemmer. Tak til alle Jer, der støtter os.
Vi vil gerne udvikle - især naturen – men ikke kystbyggeri og opdyrkning på bekostningen af
beskyttet natur. Vi ønsker frie uberørte kyster med adgang for alle, et landbrug, der giver plads til
mere natur og som producerer sunde fødevarer uden at forurene vores vandmiljø.
Vi ønsker en yderligere beskyttelse af vores grundvand, så vi fortsat kan hente vores drikkevand
direkte op fra undergrunden.
Og så ønsker vi en bedre beskyttelse og forbedring af et rigt plante- og dyreliv til glæde for
kommende generationer.
Vi kæmper derfor for en rig natur og et sundt og rent miljø – også i det kommende år.
Susanne Ladefoged
Pva. bestyrelsen

Klagestatistik siden sidst:
Klager: påklaget i 2014:
Kunstgræsbane v/Gørlev hallen -Nedsivning til grundvand og udledning til vandmiljø – vundet
Kunstgræsbane v/Raklev hallen -Nedsivning til grundvand og udledning til vandmiljø – vundet
Badebro på lavt vand ved Bjerge Sydstrand – ikke afgjort
Klager: påklaget i 2015:
Gennembrydning / nedlæggelse af 26 + 46 meter stendige ved Havnsø – vundet
Hybeshøj – anlæggelse af trappe og træflade i § 3 beskyttet overdrev på Røsnæs – vundet
Op pløjning af § 3 beskyttet overdrev på Røsnæs – vundet
Opførelse af 108 m2 carport og udhus beliggende i det åbne land uden tilknytning til eksisterende
bygninger ved Madesø – ikke afgjort
Klager: påklaget i 2016: ingen

Naturen er klemt inde mellem motorveje, parcelhuse og store landbrugsarealer. Danmark har
Europas mindste og ringeste natur og naturarealet er i tilbagegang. Det betyder, at flere og flere
arter er truede, og nogle ved helt at forsvinde fra Danmark. Det sker blandt andet fordi, naturen
ligger for spredt mellem byer og veje og dyrkede marker. Den har svært ved at udvikle sig på de
små arealer, og der bliver derfor færre vilde dyr og planter. Den udvikling skal standses .
Naturområderne skal have mere plads og bedre sammenhæng, så dyr og planter kan trives og
udvikle sig.

