
Årsberetning 

 

Bestyrelsens årsberetning 2012: 
 

2012 vil i Kalundborg blive husket for 4 vigtige begivenheder: 

 
2012 blev året, hvor statens og kommunernes første udkast til Vand og Natura2000 

handleplaner blev sendt i offentlig høring med knap 2 års forsinkelse 
 

2012 blev året, hvor kampagnen ”Evighedstræer” blev søsat på landsplan 
 
2012 blev året, hvor der blev rejst store vindmøller på land flere steder i kommunen 

 
2012 blev året, hvor et flertal i kommunalbestyrelsen sagde ja til at anvende Round Up 

på offentlige arealer 

Vand og natur2000 handle planer                                                                .   
2012 blev igen et år, der virkelig ”trak tænder ud” på de involverede. Med op mod 2 års 

forsinkelse modtog vi op til sommerferien kommunens og statens udkast til handleplaner 
til de statslige vand og naturplaner. Handleplaner som har til formål, at føre statens 
vedtagne planer ud i livet. Målet er, jf. EU-direktivet, som Danmark har tilsluttet sig, at 

alt vand opnår tilstanden ”God økologisk tilstand”. I sommermånederne juli og august 
blev der arbejdet hårdt i fællesskab med repræsentanter fra DOF og Sportsfiskerne fra 

Halleby å sammenslutningen. Resultatet blev bredt favnende, faglige høringssvar på: 

Nr. 2.1 Vandopland Kalundborg = vandplanen 

samt de 3 natura 2000 planer:  

nr. 154 Saltbæk Vig, Sejerø Bugt, Bjergene og Bollinge Banke,  

nr. 157 Åmosen, Tissø, Halleby å og Flasken, 

nr. 166 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg fjord.  

 

nr. 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge å – Høringssvar herpå overlod vi til 

hovedforeningens dygtige biolog Bo Håkansson, som har en særlig interesse for området grundet 

projekt ”Odder på Sjælland” 

 

Nu glæder vi os til at se statens, om end meget udvandede vand og naturplaner, men 
dog et skridt i den rigtige retning ført ud i livet af Kalundborg kommune – og det inden 
år 2015!  
 

Evighedstræer 

Intet varer evigt – men i august søsattes kampagnen Evighedstræer på landsplan. En 

kampagne, hvis formål er at sætte fokus på store, gamle træers værdi, som 
landskabselement, som historiefortæller og som det perfekte levested for insekter, 

svampe, mosser og fugle mm. Vi viser for offentligheden, at et træ er særligt 
bevaringsværdigt ved varsomt at mærke træet med et lille emblem. Samtidig 
overrækkes ejeren et diplom, som en fælles hensigtserklæring på den frivillige aftale til 

at bevare træet sundt længst muligt. Takket være kommunens og ejerne af Ørnebjergs 
hurtige og positive respons på vores henvendelse, så gror både Evighedstræ nr. 1, 2 og 

3 i vores kommune og nummer 4 er på vej. Vores håb er, at de mærkede træer vil blive 
ambassadører for beskyttelsen af værdifulde gamle træer i vores kommune, så de ikke 

fældes unødigt 
 

Vindmøller og puljemidler 
DN Kalundborg var fra processens start af modstandere af, at det fornemme 
herregårdslandskab vest for Lerchenborg blev ændret markant ved opførelsen af 6 stk. 

130 meter høje vindmøller. Et flertal i kommunalbestyrelsen gik imidlertid ind for 
etablering af møllerne - så i 2012 var møllerne en realitet, der var til at få øje på.  



VE-lovgivningen medfører, at møllerne på Lerchenborg, ved Kragerupgård, ved Ågården 

og ved Løgtved udløser et beløb på ca. 4 millioner fra Grønne Fonde. Et beløb der er 
øremærket til landskabelige og rekreative formål. Beløbet gives for at fremme borgernes 
forståelse for anvendelse af grøn energi, når der opsættes store møller på land.  

Det blev politisk vedtaget i 2010, at Agenda 21 rådet skal have mulighed for at komme 
med udspil til anvendelsen af disse puljemidler. Vi finder det derfor uhørt og arrogant, at 

kommunalbestyrelsen uden om Agenda 21 og uden om alle kommunens egne nedsatte 
råd og kommissioner enerådigt bestemte, at alle midlerne ubeskåret skal gå til 
etablering af kunstgræsbaner! 

 
Ligeså uhørt finder vi det, at ”Den grønne industrikommune” med et flertal i 

kommunalbestyrelsen besluttede, at der må anvendes Round Up på kommunale arealer 
– endda med begrundelsen, at uønsket vækst nedefra ødelægger asfaltbelægningen. 

Enhver, men åbenbart ikke de (u)ansvarlige politikere ved, at Round Up virker ved 
sprøjtning på planter i god vækst – ikke som forebyggende middel. Vi nævner i denne 
forbindelse slet ikke, at Round up trods forsikringer om det modsatte, ER sporet i vores 

grundvand. 
 

Gennem arbejdet med de lokale sager fungerer DN som naturens advokat i forhold til 
den måde, landets natur- og miljølovgivning bliver administreret på: Folketinget 
vedtager landets love. Ministerier, kommuner og styrelser administrerer lovgivningen, 

når de afgør lokale sager i henhold til lovene. DN Kalundborg har ret til at klage over 
mange af myndighedernes afgørelser - det vil sige: Anmode særlige nævn og klagenævn 

om at vurdere sagen én gang til med udgangspunkt i DN's argumenter. De mange 
enkeltafgørelser har en meget stor betydning for naturen og miljøet, såvel nationalt som 
lokalt. De handler om at passe på den natur, vi har – mens vi stadig har den! 

I årets løb blev vi i dagspressen helt uforskyldt skudt i skoene, at vi var årsag til 
hurtigfærgen Dolphin Jets manglende miljøtilladelse og efterfølgende færgens hurtige 
exit på ruten Kalundborg – Århus. Jeg vil gerne pointere, at begge dele udelukkende 

skyldtes rederiets egne mangler.  DN Kalundborg var på intet tidspunkt høringsberettiget 
i sagen ligesom vi heller ikke påklagede den midlertidige miljøtilladelse. Færgen 
formåede ikke, at opfylde lovens krav til støjreduktionen og lukkede sig selv. Vi vil gerne 

rose Naturstyrelsen for at have udført deres arbejde korrekt trods stort pres fra 
kommunalpolitikker m.fl. 

Vi har i årets løb deltaget i adskillige møder og besigtigelser indkaldt af Fredningsnævnet 

- her skal blot nævnes Bjergsted Bakker, Kalundborg Golfklub, Nekselø og Gisseløre. 
Ansøgninger, dispensationer eller tvister, hvor Fredningsnævnet har ønsket at høre DN 

Kalundborgs bemærkninger til sagerne. Vi deltager gerne i disse møder, ligesom vi har 
afholdt møde og besigtigelse med Naturklagenævnet omkring anlæggelse af søer i en 
beskyttet mose.  
 

Afdelingen deltager aktivt i debatten om den offentlige planlægning, idet disse lægger 
rammerne for natur- og miljøbeskyttelse – vi har derfor indgivet høringssvar til 

følgende: 
Vejdirektoratets VVM motorvej fra Regstrup til Kalundborg, Grøn Plan Høng, Lokalplan 

555 et boligområde i Nyrup, regulativ for opgravet jord der er affald, forhøring omkring 
Biogasanlæg og kystnære havmøller. 

 
Den 28. november 2011 skrev dagspressen, nu er der offentlig adgang til det store 
naturområde Saltbæk Vig – men der tog pressen nu glæden lidt på forskud. DN havde 

begæret en omfredning af området, bl.a. med det formål, at gøre det muligt for alle 
borgere at færdes på stier i en del af det store naturområde – et område, der siden 1992 

kun har være forbeholdt de få. Færdsel blev fastsat til udelukkende at ske på 
befæstigede stier. En mere miljøvenlig dyrkning uden sprøjtning var det ikke muligt at få 



igennem. Omfredningen tilgodeser både naturen, floraen, fuglelivet og borgerne, og det 

var et enigt Fredningsnævn, der traf afgørelsen i omfredningen, men … 
I skrivende stund afventes Naturklagenævnets afgørelse på de ikke uventede lodsejer 
klager, som omfredningen af Saltbæk Vig førte med sig. Naturklagenævnets afgørelse 

forventes afsagt ultimo november 2012. 

At færdes i naturen påvirker os både fysisk og mentalt, så vi føler, vi får det bedre og 
stresser af. Vores arrangement gruppe har derfor igen i år – og med stor succes – 

afholdt et antal ture ud i naturen. Det er vigtigt, at få børnene med i en tidlig alder, hvor 
de er videbegærlige og engagere. Carsten sagde derfor straks ja til et fælles projekt, da 

vi blev kontaktet af SFO’en i Rørby. Det er indtil videre blevet til 2 arrangementer med 
børnene. Det første møde i maj blev et vandhulstjek, hvor et lokalt vandhul – velvilligt 
blev stillet til rådighed af ejeren - blev grundigt undersøgt. I september på ”smag på 

naturen” dagen, fik børnene så et indblik i, hvor meget spiseligt naturen rummer. 
Børnene er naturens fremtid, så Carsten er klar til at mødes med SFO’en igen. 

Hvor godt kender du din kommune?  Det spørgsmål stillede vi i form af en 

fotokonkurrence. En konkurrence, hvor deltagerne skulle gætte den lokalitet, hvor fotoet 
var taget. Fotoet var tilgængeligt på vores hjemmeside. Borgerne kender deres 
kommune godt blev konklusionen, idet kun én enkelt havde svaret forkert. Præmien 

Danmarks Naturfredningsforenings bog ”Danmark dejligst - 100 Fredninger” er sendt til 
vinderen. 

DN er naturens vagthund og advokat. Kalundborg kommune er den vigtigste myndighed 

på natur- og miljøområdet. Vi har derfor i årets løb gennemset samtlige 
landzonetilladelser, afgørelser og dispensationer fra plan og naturbeskyttelsesloven. Vi 

giver kommunen med og modspil på områderne – og går gerne i dialog med dem om 
enkeltsager.   

Vi deltager i møder indkaldt af Fredningsnævnet ligesom vi deltager i flere fora i 
Kalundborg kommune. Vi glæder os over det gode samarbejde og velvilje vi generelt 

mødes med i kommunen og andre offentlige instanser. Vi har desuden besigtiget et par 
lokaliteter if. med sager bl.a. af hensyn til det visuelle. Det er kun få sager, som har 

givet anledning til påklage – helt præcist kun 5 stk. i år 

Vi kan ligesom sidste år glæde os over flere og flere private tiltag til anvendelse af grøn 
energi, bl.a. tilladelser til etablering af jordvarme  

I DN Kalundborg vil vi gerne takke Danmarks Ornitologiske forening og sportsfiskerne 

fra Halleby å sammenslutningen for det store arbejde, som de sammen med os lagde i 
udarbejdelse af høringssvar til vand og natur handleplanerne – uden dem var vi ikke 
kommet i mål – så mange tak for indsatsen. 

Tak til alle dem, som støtter, hjælper og bakker op om vores arbejde til gavn og glæde 
for naturen. Det er med glæde, at vi igen i år kan notere en medlemsfremgang. 

Vi vil også gerne takke pressen for den velvilje, hvormed de stort set altid optager vores 
materiale i aviserne. Med deres hjælp får vi informeret vidt og bredt om vores arbejde, 

arrangementer og natursyn. 

Vi vil til slut opfordre de ansvarlige politikere til fremover, at have visionære og 
fremsynede visioner som 1. prioritet, så vi både skaber, bibeholder og udvikler de 

smukke landskaber samt afleverer en renere og bedre natur til næste generation end 
den vi modtog.  
                    Susanne Ladefoged 

                    Formand  


