Hvad er der sket, og hvad har vi arbejdet med siden sidste årsmøde?
Søer og vandhuller:
Der er i årets løb givet tilladelser til anlæggelse og/eller oprensning af mange søer og vandhuller.
Kun 1 af tilladelserne har givet årsag til påklage. Vi fandt ikke, at en dispensation til anlæggelse
af yderligere 2 nye søer samt udvidelse den eksisterende sø i en § 3 beskyttet mose ville medføre
en forbedring af naturtilstanden. Vi fik delvis medhold i klagen i Naturklagenævnet, idet
Naturklagenævnet tillod udvidelsen på grund af en eksisterende uheldig udformning med volde og
en ø i søen - men omstødte tilladelsen til yderligere anlæggelse af 2 søer til et afslag.

Vandløb:
Afdelingens vandsyns-gruppe deltager som vanligt i de årlige vandsyn, som starter d. 9. oktober.
I år gås der vandsyn på Bregninge å, Ondebæk å, Nedre Halleby å, Øvre Halleby å og Bøstrup å.
Vi har igennem de sidste par år med tilfredshed kunne konstatere, at tendensen er, at
kommunens pleje og overholdelse af de gældende vandløbsregulativer er i orden og tilfredsstilende. Desværre ser vi eksempler på privates selvtægt overfor vandløbene og brinkerne –
måske fordi konsekvenserne heroverfor er for små eller ikke eksisterende. De gældende
vandløbsregulativer skal overholdes.
Ulovlige ruser uden stopriste
Ruser som disse er den rene
dødsfælde for Odderen, som er
på vej tilbage til Sjælland. Den
skulle efter forlydende være
observeret i vandløbs systemet
på Vestsjælland.
Stopriste udleveres på kommunen uden udgift for rusernes
ejer.

SÅ ANVEND DEM!

Nyhedsbreve:
Vores 2 nyhedsbrevs redaktører Tommy og Olav har siden sidste årsmøde udgivet 4
nyhedsbreve. I december, april, august og september er nyhedsbrevet udsendt til alle, som har
tilkendegivet ønske om modtagelse af disse. Alle nyhedsbreve kan ses på hjemmesiden eller på:
http://dn.dk/Default.aspx?ID=9595 Ønsker du vores Nyhedsbrev direkte i din mailboks, så
tilmeld dig på hjemmesiden www.dn.dk/kalundborg under ”om DN Kalundborg” eller kontakt en
fra bestyrelsen.

Besigtigelser med Fredningsnævnet og Naturklagenævnet:
Fredningsnævnet: Vi har deltaget i møder og besigtigelser bl.a.:
Bjergsted Bakker – plejeplan. Astrup gods som ejer størstedelen af arealerne vil ikke godkende
Kalundborg kommunes plejeplan – men ønsker at hegne store dele af bakkerne til dyrehave med
deraf aflukning for publikums adgang.
Gisseløre – fritidsfiskerforeningen Mågeøen. Ulovligt opførte skure, faste kasser, stejler samt
nedgravet elkabel.
Kalundborg golfklub – 2 rækker ulovligt plantede træer samt 4 ulovligt anlagte bunkers og
yderligere ulovlig udvidelse af 3 bunkers indenfor strandbeskyttelseslinjen / i fredet område
Nekselø – opførelse af maskinhus/lade i fredet område
Naturklagenævnet: vi har deltaget i møde og besigtigelse på:
Mindegårdsvej – omkring anlæggelse af 2 søer samt udvidelse af eksisterende sø i § 3 mose

Evighedstræ nr. 1
Morbær, Kalundborg museum

Evighedstræ nr. 2
Platan, Klosterhaven, Kalb.

Evighedstræ nr. 3
Eg, Ørnebjerg

Rørby SFO:
Carsten Clausen har besøgt Rørby SFO 2 gange i årets løb. I maj modtog Carsten 30 rene og
pæne lidt betuttede børn! Efter et grundigt vandhulstjek i pladder og regnvejr afleveredes der 30
møgbeskidte, meget våde, men meget glade unger!
I september på Naturens dag for børn ”Smag på Naturen” havde Carsten 14 0-klasse-børn og 2
pædagoger med på tur i Rørby skov. Børnene fik fortalt om de mange forskellige spiselige
planter, bær og frugter. Der blev bl.a. fundet og smagt på hassel, valnød, mirabel, fuglekirsebær,
vildæble, brombær, hindbær, skovjordbær, havtorn, korbær, hyben, bog og hyldebær. Børnene
fik også fortalt om muligheden for anvendelse af brændenælde, mælkebøtte, cikorie og svampe.

HOLD NATUREN REN DAG
mønstrede 4 hold søndag d. 22. april
Peter Breinholt m.fl., Gisseløre, Strandstien
over 80 kg affald heraf 40 dåser uden pant og 10
glasflasker, plastik, fadølsbægre og en rusten
bådtrappe
Carsten Clausen m.fl. Bjerge strand
50 kg affald, reb, plastik, metal, poser og 23
dåser uden pant
Claus Høgh m.fl., Ubby by
70 kg affald, dunke, papir, pap, plastik og over
100 dåser uden pant
Private bl.a. Kai Otto Jensen, Kalundborg
Støvsugede kysten langs Strandbakken for affald

Indsamling ved Bjerge – Ornum strand

Den landsdækkende kampagne HOLD NATUREN REN 2013
afholdes søndag d. 21. april
- se mere herom senere på vores hjemmeside www.dn.dk/kalundborg

Kommune- og Lokalplaner mv.
Afdelingen deltager aktivt i debatten om den offentlige planlægning, idet disse lægger rammerne
for natur- og miljøbeskyttelse – vi har derfor indgivet høringssvar til følgende planer:
Høringssvar til VVM’en vedr. 3. etape af motorvejen fra Regstrup til Kalundborg – Vejdirektoratet
Linjeføringen er projekteret hen over den yderste spids af Fredningen Bjergsted Bakker med
risiko for negativ påvirkning af floraen i ”Gedehullet” og yderligere ødelæggelse af indblikket til
bakkerne. Vi har derfor afgivet høringssvar med forslag om en linjeføring placeret udenfor
fredningen. Fredningsnævnet var ikke orienteret herom – men har efterfølgende indsendt
høringssvar på DN Kalundborgs opfordring.
Lokalplan 555 Boligområde Nyrup by. Vi mente bl.a. at floraen bør afdækkes, idet der tidligere er
konstateret den sjældne Gul Reseda på området, at moseområdet bør bevares og implementeres
som naturelement i udstykningen, og som sammen med et krav om grønne tage vil kunne
medvirke til forsinkelse af regnvand ved øget nedbør, så oversvømmelse undgås mm.
Grøn Plan Høng. Vi fandt at Kalundborg kommunes udkast indeholdt en masse gode intentioner
om grønne plejede arealer – men for få konkrete tiltag og alt for lidt naturindhold, hvilket vi med
høringssvaret har forsøgt at rette op på.
Regulativ for opgravet jord der er affald.
Vi mener, at privates max aflevering af 1 m3 jord på genbrugspladserne årligt er for lidt. Ligesom
vi mener, at der burde være anført en grænseværdi for kategorier eller klasser for
forureningskomponenten asbest, således at mængden af overskudsjord til deponi kan reduceres.
Høringssvar på forhøring omkring Biogasanlæg. Vi mener, at råvarer til driften af biogasanlæg
primært vil komme fra biomasse fra rensningsanlæg og spildevandsslam, affald og husdyrgødning
og især at evt. anlæg skal være fleksible, så kunstig fastholdelse af råvareleverancer undgås. Vi
mener, at placering af anlæg i det åbne land skal undgås – at anlæggene derimod skal placeres i
tilknytning til øvrig industri samt tilgængeligt if. infrastrukturen.
Kystnære havmøller i Danmark
Der er udpeget 2 områder i vores kommune til placering af kystnære havmøller – Sejerø Bugt og
Jammerland Bugt. Vi kunne se en mulig fordel i, at kombinere placeringen if. med anden
produktion i Jammerland Bugt og opfordrede til at undersøge en alternativ placering. En 4 km
beskyttelseszone betød imidlertid at vores alternative placering ikke var mulig.

Vand og naturplanerne
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 handleplan udkast til de
statslige vand og naturplaner. Handleplaner som skal sikre, at statens vedtagne vand og
naturplaner nu føres ud i livet. Målet med planerne er jf. EU-direktivet, som Danmark har
tilsluttet sig, at alt vand skal opnå 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 naturplaner:
nr. 154 Saltbæk Vig, Sejerø Bugt, Bjergene og Bollinge Banke,
nr. 157 Åmosen, Tissø, Halleby å og Flasken,
nr. 166 Røsnæs Rev og Kalundborg fjord.
nr. 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge å – Høringssvar herpå overlod vi til hovedforeningen
dygtige biolog.

Vindmøller:
På vindmølleområdet vil nogle måske
tale om et ”anno horribilis” i vores
kommune, andre vil være forundrede
og imponerede over, at 12 vindmøller
kan gøre Kalundborg kommune selvforsynende med forureningsfri energi.
Vindkraften er til stadig diskussion.
Nogle vægter miljøforbedringen som
følger af den forureningsfri energi,
andre den visuelle og støjmæssige
påvirkning af landskab og natur. I
hvert fald er det en kendsgerning, at
Lerchenborg og Kragerupgård nu
hver lægger jord til seks store 3MWmøller. Desuden er man langt med
planlægningen af enten to eller tre
tilsvarende møller ved Løgtvedgård
ved Viskinge og Ågård ved Gørlev.
Alle 4 områder har været udlagt til store møller i kommuneplanen., De sidste tre områder, der er
udlagt til de store vindmøller vil sikkert følge efter hurtigt, når man ved, at regeringens vedtagne
energiplan kræver 1800MW ny landbaseret vindkraft de nærmeste år.
Lokalafdelingen har i forbindelse med møllerne på Asnæs afgivet høringssvar. På baggrund af de
vedtagne planer for en ny Vesthavn på nordsiden af Asnæs, som de 4-5 østligste af møllerne set
fra Kalundborg by ville komme til at stå bag, var vores ønske her at friholde den vestligste del af
opstillingsområdet nær Forskoven, enten ved at man droppede den vestligste af de seks møller
eller ved at rykke hele rækken mod sydøst. Vi blev desværre ikke hørt.
Vedr. kystnære havmølleparker, så er områder i Sejerø og Jammerland bugt foreløbig udpeget af
et statsligt udvalg som muligt egnede, men vi venter mere præcise undersøgelser heraf før
endelig stillingtagen. De små husstandsmøller på under 6KW sættes der mange op af for tiden,
da de ligesom som solcellerne er skattemæssigt begunstiget af tilbageløbsordningen. Forudsat at
de står i passende afstand fra naboer og sammen med bygningsmassen, får de alle tilladelse.
Afdelingen har i et enkelt tilfælde gjort indsigelse mod den kommunale tilladelse pga. møllens
dominerende placering højt i landskabet samt for stor afstand til den eksisterende
bygningsmasse. Naturklagenævnet var enigt med os heri.

Klagesagsstatistik: årstal i () angiver klage året
Afgjorte sager i 2012:
Vundne:
1. 2 søer indenfor strandbeskyttelseslinjen og i § 3 mose på Lillemosevej, Røsnæs –
Naturklagenævnet omgjorde Naturstyrelsens dispensation til et afslag, da ansøger
meddelte, at han ikke mere ønskede at anlægge søerne (2011)
2. Husstandsmølle Urhøjvej 3c – frit- og højtbeliggende husstandsmølle (2012)
3. Søer Mindegårdsvej, Røsnæs – delvis vundet (2011) – nej til anlæggelse af 2 søer i mose
4. Husdyrudvidelse på Bakkendrupvej 11, Gørlev - delvis vundet – der blev stillet krav om
BAT mm. (2009)
Tabte:
1. Kystsikring på Knudsvej 44 – kystsikring der hindrer offentligheden i at passere (2011)
Endnu ikke afgjorte klager:
1. Klintegården, Røsnæs – omfredning der tillader hotel og ferielejligheder (2012)
2. Østrupvej 35, Asnæs – tilladelse til opførelse af 1386 m2 stor ridehal, parkering og
trailerplads i det åbne land (2012)
3. Rørlægning af vandløbet Kindelbækkens udløb (2012)
4. Rørlægning af vandløbet Holmens udløb (2012)

Naturens Dag / Røsnæs dag:
Naturdag på Røsnæs som arrangeres i samarbejde med Danmarks Ornitologiske forening,
Danmarks Jægerforbund, Naturstyrelsen, Spejderne m.fl. blev i år afholdt for 4. gang og som
vanlig med stor succes. Cirka 1000 børn og 1000 voksne benyttede lejligheden til at lege med
geder, bage snobrød og pandekager, riste pølser, fabrikere fuglekasser og smage på friskpresset
æblemost. Derudover blev der afholdt fugleture, museture, stenture og botanikture. Temaet for
Naturens dag var "Smag på naturen" – så der blev smagt på bl.a. brændenælde, skvalderkål,
vild-æble, brombær, rønnebær, mælkebøtte, slåen m.m. På turene blev der observeret sjældne
planter som: Seglblad, Segl-Sneglebælg, Bakke-Soløje, Kantet Konval, Smalbladet Høgeurt oma.

Naturens Dag – Røsnæs Dag

Dette materiale må ikke betragtes som en fuldstændig beskrivelse af arbejdsopgaver og sager i
det forløbne år – men blot som en kort orientering omkring enkelte emner/sager.
Mangler du information om en sag, er du altid velkommen til at rette henvendelse til afdelingen
evt. det bestyrelsesmedlem, som har varetaget sagen/erne.

En af de gamle kæmper, som vi ikke kan redde!

Asnæs naturskov

Arrangementer
Arrangementgruppen har bestræbt sig på at afholde 1 arrangement hver måned. Der har været
en stor tilslutning til de fleste arrangementer, og vi har modtaget mange positive tilkendegivelser
fra deltagerne.

Arrangementer 2012
29.01.12
13.03.12
22.04.12
23.05.12
10.06.12
15.07.12
19.08.12
20.08.12
09.09.12
08.09.12
09.09.12
24.09.12
07.10.12
27.10.12
28.10.12
04.11.12
02.12.12

Bjergsted Bakker tur for hele familien
Nataktive dyr udsat grundet sygdom
REN DAG – affaldsindsamling
Nattergal aftentur v/Madesø
Nekselø rundt
Røsnæs sydkyster
Igennem Bromølle tunnelen
Offentliggørelse af Evighedstræ nr. 1 & 2
Stenstien – vandretur
Værslevstien – vandretur
Naturens Dag – Røsnæs DAG
Offentliggørelse af Evighedstræ nr. 3
Årsmøde – guidet rundvisning på amfi scenen
Mød os på stand 1-23 på Kalundborg Erhvervsmesse
Mød os på stand 1-23 på Kalundborg Erhvervsmesse
Forskoven og vindmøllerne på Asnæs
Kommunen rundt langs kysten I

27.01.13

Bjergsted Bakker tur for hele familien

Yderligere v/ Carsten Clausen tlf. 59 50 00 11 eller Susanne Ladefoged tlf. 58 86
07 75

Arrangementer for 2013 er
endnu ikke fastlagt – men
hold øje med de mange
spændende tilbud, som alle
annonceres
på
vores
hjemmeside:
www.dn.dk/kalundborg eller
tilmeld dig vores mailliste,
så modtager du hver gang
invitationerne direkte i din
egen mailboks.
Send
os
en
mail
på
kalundborg@dn.dk eller besøg os på vores hjemmeside
www.dn.dk/kalundborg
Bjergsted Bakker januar 2010 ►

På dn.dk/historien kan du finde over 100 fortællinger om DN's arbejde siden 1911

