Vi tager naturens parti

REFERAT
Årsmøde d. 7. oktober 2012
Kalundborg afdeling
Amfiteatret, Amfivej 1
Bregninge, 4593 Eskebjerg
Til stede: Carsten Clausen, Hans Guldager Christensen, Erling Jacobsen, Jan
Christoffersen, Steen Schacht, Lene Jørgensen, Judith Falk-Madsen, Jørgen
Steudel, Karen Düring, Peter Breinholt, Hans Glahn, Susanne Ladefoged samt
medlemmer og interesserede - i alt ca. 80 personer heraf 60 stemmeberettigede
Formand i DN Odsherred Carl Henrik Haagensen var blandt deltagerne.
Ordstyrer: Thomas Eriksen (DN Sekretariatet)
Referent: Susanne Ladefoged (SL)
Dagsorden iht. vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Afdelingens årsberetning (uddelt skriftligt)
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af medlemmer til suppleanter
Forslag fra medlemmer
Eventuelt

Årsmødet indledes med en rundvisning på amfiscenen. Guide og fortæller er Dan
Bisp, Bjergsted 1) se senere for en mere detaljeret omtale
Carsten Clausen, DN byder velkommen til afdelingens årsmøde og orienterer om
eftermiddagens program.
1. Dirigent:
Bestyrelsen foreslår organisationskonsulent Thomas Eriksen fra DNs Sekretariat.
Thomas vælges uden modkandidat.
Thomas konstaterer, at årsmødet er korrekt og lovligt varslet og indkaldt via
medlemsbladet Natur og Miljø, på hjemmesiden og annonceret i Ugeavisen.
Thomas orienterer kort om eftermiddagens program. Årsberetning og års
folderen 2012 er uddelt skriftligt.
Stemmetællere: Karen Düring (1397251) og Jørgen Steudel (364279)
2. Afdelingens årsberetning
Aflæggelse af den komprimerede årsberetning v/formand Susanne Ladefoged
- Se den fulde skriftlige årsberetning for yderligere.

(Årsfolderen 2012 som indeholder løst og fast, naturfacts og stort og småt fra
enkeltpersoner og arbejdsgrupper er omdelt således, at deltagerne får et
større/dybere kendskab til afdelingens arbejde i det forløbne år.)
Spørgsmål og/eller bemærkninger fra salen til årsberetningen:
Ib Olsen, Reersø (523156) roser formanden for et godt arbejde – i et ofte ”op ad
bakke arbejde” som frivillig. Det eneste spørgsmål til årsberetningen blev stillet
af gårdejer Poul Henrik Prahl. Spørgsmålet gik på afdelingens syn på
vindmøllerne på Asnæs, nu møllerne var sat op. Repræsentanter fra landbruget
ønskede en dialog mellem landbruget og DN om generelle forhold. På mødet
fremgik det dog ikke helt klart fra landbrugets side, hvilke generelle emner
dialogen skulle omhandle. Ulla Højer (1048669), tidligere medlem af Kalundborg
kommunalbestyrelse oplyste, at dialogen allerede foregår i de respektive fora,
som Grønt Råd og De Grønne Interessenter i kommunen, hvor begge parter er
repræsenteret, hvilket Susanne Ladefoged bekræftede. Susanne Ladefoged
oplyste desuden, at de 98 lokale afdelinger i DN har valgt repræsentanter til at
gå i dialog med landbrugsorganisationerne.
Årsberetningen blev taget til efterretning af forsamlingen.
3. Valg til bestyrelse og suppleanter:
Thomas Eriksen orienterer om valgprocedure og valghandling. 1/3 af bestyrelsen
er på valg hvert år – der skal således vælges 3 personer til bestyrelsen.
Suppleanter er på valg hvert år. Der kan stemmes på 1, 2 eller 3 personer.
4. Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Genopstiller:
Lene Jørgensen (423895), Jan Christoffersen (1841802),
Nyopstiller:
Carsten Clausen (483591), Hans Guldager Christiansen (336736),
Egon Keinicke Hansen (1198726), Niels Erik Jensen (1823956)
Kandidaterne får en kort præsentationsrunde. Herefter er der mulighed for at
stille spørgsmål til kandidaterne.

Valgt:
Carsten Clausen
Hans Guldager Christiansen
Lene Jørgensen
Jan Kristoffersen
Egon K. Hansen
Niels Erik Jensen

antal stemmer/valgt
39
valgt
38
valgt
37
valgt
21
ikke valgt
21
ikke valgt
21
ikke valgt

5. Valg til suppleanter:
Genopstiller:
Henrik Andersen (681204)
Nyopstiller:
Mogens Dyhr-Nielsen (204731) og Morten Lindhard (1064526)

valgperiode
3 år
3 år
3 år
÷
÷
÷

Der skal vælges 3 suppleanter.
Idet der kun er opstillet 3 personer er disse automatisk valgt uden afstemning.
Valgt:
Henrik Andersen
Mogens Dyhr-Nielsen
Morten Lindhard

antal stemmer
÷
÷
÷

valgperiode
1 år
1 år
1 år

6. Forslag fra medlemmer:
- der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne
7. Eventuelt:

Intet til punktet

Susanne Ladefoged takker for den store opbakning, som medlemmerne har vist
afdelingen og takker for i dag.

Referat godkendt
Den
_____________________________

_______________________

Dirigent Thomas Eriksen

Referent/Susanne Ladefoged

Årsberetning 2012
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. EUdirektivet, 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 været forbeholdt de få. Færdsel blev fastsat til
udelukkende at ske på befæsstigede 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

1) Amfi teatret:
Rundvisning af Dan Bisp. Vi startede turen ved at gå ned til ”scenen”, hvor Dan
først fortalte om stedets geologi. Området er dannet for ca. 15.000 år siden,
under sidste istid og havde karakter af hedeslette. Da isen trak sig tilbage har
det aflejret en masse grus. Området har i sin tid været landbrugsjord, men
området var ikke særlig frugtbar og derfor ikke særlig rentabel. Derfor blev
området til råstofs indvindingsområde.
Herefter fortalte Dan om ”scenens” opbygning i terrasser, hvilket giver optimal
lyd. Man har bevidst undladt træer og buske rundt om ”scenen”, fordi det
spolerer helhedsoplevelsen. Hele det rekreative område udgør 15 ha. Jord og det
er ejet af menighedsrådet. Resten er ejet af NCC. Projektet har kostet 5 mio. kr.,
hvoraf 1 mio. kr. kommer fra Kalundborg kommune. Det er den største donation
nogensinde fra Kalundborg kommune. Vedligeholdelsen udføres i samarbejde
med Kalundborg kommune.
Fremtidsplanerne for området er at grusbunkerne formodentligt er væk om 5 år,
hvorefter der bliver plads til 10 ha. sø og 5 ha. Jord. Der skal gerne være flere
små søer, så man får dannet et netværk af søer. Visionen er kultur i naturen.
”Scenen” skal bruges til arrangementer (musik, formidling) og udlejes også til
private sammen med huset. Området skal desuden bruges som rekreativt
områder til undervisning af skolebørn, hvor der etableres en naturskole og
shelters. Området bliver besøgt af ca. 5000 mennesker om året. Friluftsrådet er
med i processen omkring fremtidsplaner. Måske DN Kalundborg skulle inddrages? Der blev herefter stillet spørgsmål om bl.a. ejerskab af området.
Under præsentationen ved ”scenen” blev der set en havørn, flyvende fra
Bjergsted Bakker med retning i mod Saltbækvig. Havørnen var i selskab med
kragefugle.
Vi gik herefter ned til søen og videre tilbage til huset. Her fortalte Dan om husets
historie. Huset har for en uge siden fået kommunens arkitekturpris. Huset er
tegnet af arkitekt Stig Løcke og bygget af Illemann tømrer og snedker i 2011.
Der var herefter spørgsmål fra publikum. Bl.a. omkring muligheden for parkering
af cykler. Til sidst blev bl.a. nævnt at søen er 14 meter på det dybeste sted, og
at det er muligt at sponsorere en bænk til området. Det koster 5000 kr.

