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Motiv fra ”Kystvandringen” – kommunen rundt langs kysten 2013 

 

 

DN Kalundborg har et solidt fodfæste med 1125 medlemmer. Afdelingen kan bryste sig af hele 11 

personer, som trofast har støttet det gode arbejde for naturen og miljøet siden 1976 og hele 18 

personer, som har været medlemmer siden 1977. 

 
 

Vi gør opmærksom på, at årsmødet optages digitalt af hensyn til referatskrivningen. 
 
 

 

Links til Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg afdelingen: 
                                                         

Hjemmeside: www.dn.dk/kalundborg  
E-mail adresse: kalundborg@dn.dk 
  

http://www.dn.dk/kalundborg
mailto:kalundborg@dn.dk


 

  



PROGRAM: Vi gør opmærksom på, at årsmødet båndes af hensyn til referatskrivningen 

(Tiderne er cirka tider)              
 

Kl. 13.00 Registrering af medlemmer og udlevering af stemmesedler 
 

Kl. 13.15  Velkomst v/formand Susanne Ladefoged, DN Kalundborg 

 
kl. 13.20 Affaldets vej og potentiale i Kalundborg v/driftsleder i Kalundborg 

kommune, Teknik og miljø Niels Erik Dandanell 

 

Kl. 13.50 Affald - en skjult resurse v/klima, energi- og miljøpolitisk 

medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening Sine Fauerby 

 
Kl. 14.20 – 14.40 Debat og spørgsmål til Niels Erik og Sine 

 

Kl. 15.00 Årsmøde iht. vedtægter – DN er vært med en øl eller vand 
 
Valg af dirigent  

1. Valg af stemmetællere 

2. Bestyrelsens årsberetning 
3. Valg af bestyrelses medlemmer 
4. Valg af suppleanter 

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Eventuelt 

 

Kl. 16.30 Farvel og tak v/Carsten Clausen, DN Kalundborg 
 
Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægterne 

  
BESTYRELSEN 2012-2013 
 
Formand: 

Susanne Ladefoged 

 

Næstformænd: 

Carsten Clausen 

Steen Schacht 

 

Medlemmer: 

Erling Jacobsen  

Finn Roel Ringe 

Hans Guldager Christiansen 

Lene Jørgensen 

Peter Breinholt 

Tommy Kristoffersen 

 

Suppleanter:  

Henrik Andersen 

Mogens Dyhr-Nielsen 

Morten Lindhard 

 

 

 

  
Dunet vejbred på Asnæs 2013 



  

Årsberetning 
 

2013 har i DN Kalundborg været et forholdsvis roligt år. 2013 har løbende været præget 

af 2 store kampagner: 1) Kåringen af Evighedstræer og 2) Den store Kystvandring, 
kommunen rundt langs kysten. Kåringen af Evighedstræer er en landsdækkende 
kampagne, mens kystvandringen er vores helt egen. 

 
2013 har været præget af arbejdsro og godt samarbejde i bestyrelsen. Bestyrelsen og 

de frivillige, der er knyttet til afdelingen er godt sammentømret, hvilket betyder, at 
resurserne anvendes konstruktivt på sagsbehandlingen, møder internt og eksternt og på 
arrangementer til glæde og gavn for naturen, miljøet og deltagerne.  

 
Evighedstræer 

Intet varer evigt – og alligevel! I august 2012 søsattes kampagnen Evighedstræer på 
landsplan. I DN Kalundborg tog vi udfordringen op, og satte os for at finde og kåre et 

antal Evighedstræer – og helst af forskellige træarter. Kampagnen, hvis formål er, at 
sætte fokus på de store gamle træers værdi som landskabselement, som 
historiefortæller og som det perfekte levested for insekter, svampe, mosser og fugle 

mm. er forløbet godt. Ved kåringen viser vi offentligheden, at et træ er særligt 
bevaringsværdigt ved varsomt at mærke træet med et lille emblem. Samtidig 

overrækkes ejeren et diplom, som bekræftelse af en fælles hensigtserklæring på den 
frivillige aftale mellem ejeren og DN til at bevare træet sundt længst muligt.  
I 2012 kårede vi 3 træer og i 2013 har vi sat yderligere 4 træer på Danmarkskortet. 

I alt 7 forskellige arter. Vores håb er, at de mærkede træer vil blive ambassadører for 
beskyttelsen af værdifulde gamle træer i vores kommune, så de ikke fældes unødigt. 

 
Den store kystvandring 
Vi satte os for, over en årrække, hvor det er muligt og via etaper på 8-12 kilometer, at 

vandre kommunen rundt langs kysten. Vores ca. 160 km lange kystlinje rummer noget 
af det vildeste natur, som vi har. Langs kysten er naturen og naturkræfterne helt 

synlige. Vi har en varieret og storslået kystlinje, som spænder fra sandstrand over stejle 
klinter til stenrev. Første etape udgik fra kommunegrænsen i syd i december 2012. I 
2013 er der til dato med succes afviklet 11 etaper, som har givet deltagerne mulighed 

for på allernærmeste hold, at se, de mange forskellige naturtyper som vores kyst 
gemmer på. Der har været botaniseret og fortalt historie undervejs. Snart vil etaperne 

gå langs Røsnæs sydvendte skråninger, hvor der er en righoldig flora – det glæder vi os 
til. 

 
2013 har heldigvis ikke budt på de store sværdslag med eksterne aktører – og alligevel! 
Scan Metals i Gørlev – en støvet, larmende historie, som indtil videre er endt godt. 

Virksomheden fik miljøgodkendelse og startede med oparbejdning af metal affald i 2002.  
Det fremgik klart af miljøgodkendelsen, at en eventuel ændring af produktionsform og 

omfang ville kræve en ny/ændret miljøgodkendelse.  I 2009 ændrede virksomheden 
imidlertid produktionsform uden at søge om en ny miljøgodkendelse – nu blev der 
ulovligt oparbejdet slagger fra forbrændingsanstalter i Danmark og Sverige. 

Aktiviteterne øgedes og naboerne plagedes af støj og støv. Virksomheden fik først 
miljøtilladelse til produktionen i 2012 – der foregik altså en produktion uden 

miljøgodkendelse i perioden 2009-2012. Efter flere overtrædelser politianmeldte 
Kalundborg kommune virksomheden. Politianmeldelsen er endnu ikke færdigbehandlet. 
DN bad forgæves om aktindsigt i politianmeldelsen, idet vi frygtede en større eller 

mindre forurening af området omkring virksomheden. Ligeledes opfordrede vi – også 
forgæves - 2 gange kommunen til at foretage jordanalyser for at afdække en evt. 

forurening. På DNs foranledning og regning blev der derfor foretaget 2 jordprøver. De 2 
prøver lå heldigvis inden for grænserne for klassificeringen ”lettere forurenet jord”, som 
er gældende for området som helhed. Vi kunne dermed berolige naboerne. 

 



I 2013 så vi os nødsaget til at klage til Statsforvaltningen over Kalundborg kommunes 

manglende håndhævelse af Natur og Miljøklagenævnets afgørelse fra 2011. Der skulle 
gå næsten 2 år og mange rykkere fra DN, før man i 2013 fra kommunal side endelig 
kom i gang med håndhævelse af Naturklagenævnets afgørelse vedr. en ulovlig opført 

jagthytte. Naturklagenævnet selv forventer en håndhævelse af deres afgørelser indenfor 
rimelig tid – normalt nogle få måneder. Kommunens manglende ageren er i vores øjne 

helt uacceptabel.  

 
Nikkende kobjælde på Vesterlyng 

Gennem arbejdet med de lokale sager 
fungerer DN som naturens vagthund og 

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: Vi kan anmode særlige nævn 

og klagenævn om, at vurdere sagen én  

gang til med udgangspunkt i DNs argumenter. De mange enkeltafgørelser har en meget 
stor betydning for naturen og miljøet, såvel nationalt som lokalt. 

 
Den 26. november 2011 var datoen, hvor EU direktivet om udlægning af randzoner 
skulle være gennemført. Randzonerne er beskyttelseszoner omkring vores overfladevand 

– en beskyttelseszone mod landbrugets forurening med næringsstoffer og sprøjtegifte til 
vandmiljøet - desuden blev randzonerne udlagt som en kompensation for den natur, 

som forsvandt, da man på landsplan pløjede 130.000 ha brak op i 2008. Landbruget får 
kompensation for udlægningen. Natur og Erhvervsstyrelsen vurderer, at der på 
landsplan kun er udlagt ca. 38.000 ha mod de 50.000, som loven foreskriver. Vi kender 

ikke tallene for vores kommune, men vil holde øje med udlægningen i de kommende år. 
 

De handler om at passe på den natur, vi har – mens vi stadig har den! Vi har derfor i 
årets løb gennemset samtlige landzonetilladelser, afgørelser og dispensationer fra plan, 

sø, skov og naturbeskyttelsesloven. Vi giver kommunen med og modspil på områderne – 
og går gerne i dialog med dem om enkeltsager. Vi har i årets løb deltaget i 6 møder og 
besigtigelser indkaldt af Fredningsnævnet. Besigtigelserne drejer sig om 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 1 

møde og besigtigelse med Natur og Miljøklagenævnet omkring kommunens tilladelse til 
opførelse af en alt for stor ridehal indenfor kystbeskyttelseslinjen på Asnæs. 
 

Afdelingen deltager aktivt i debatten om den offentlige planlægning, idet disse lægger 
rammerne for natur- og miljøbeskyttelse – vi har derfor indgivet høringssvar til 2 solcel-
leparker, diverse kommuneplantillæg samt kommuneplan 2013-2024. Kommunen an-

vender kun 0,31% af budgettet* til natur og miljø herunder grønne områder, vandløbs-
vedligeholdelse mv. – det er under landsgennemsnittet og for lidt efter vores opfattelse. 

 
”En fredning er noget ekstraordinært. Og med den viser vi, at vi som samfund kan noget 
ekstraordinært”, sådan indledte Kalundborgs borgmester og formand for Kommunernes 

Landsforenings udvalg for Teknik og Miljø (KL) Martin Damm sin tale ved afsløringen af 
Den nye fælles fredningshandleplan – et samarbejde mellem DN, KL og Miljøministeriet.” 

Fredning er et fint eksempel på noget af det fineste i vores folkestyre. Nemlig at vi har 
mulighed for at beskytte os mod beslutninger, der på længere sigt ikke er bæredygtige. 
Fredning giver mulighed for hurtigt at kunne agere, når noget bør fredes.  Fredning er 

også et eksempel på samarbejde på kryds og tværs” sluttede Martin Damm. I DN 
Kalundborg glæder vi os til at samarbejde med Kalundborg kommune om nye 

fredninger. 



At færdes i naturen påvirker os både fysisk og mentalt. Vi får det bedre og stresser af. 
Vores arrangement gruppe har derfor igen i år – og med stor succes – afholdt 14 ture ud 
i naturen spændende fra en svampetur, tur igennem Bromølle tunnelen, den 
traditionsrige Bjergsted Bakker vintertur samt naturligvis kystvandringerne. Derudover 

har vi deltaget og formidlet naturen til interesserede ved flere lejligheder f.eks. på både 
Fugledegård, Hvidebæk og Kalundborg messen. 

Vi deltager i flere fora i Kalundborg kommune bl.a. Grønt Råd. Vi glæder os over det 

gode samarbejde og velvilje, som vi generelt mødes med i kommunen og andre 
offentlige instanser. Vi har desuden besigtiget et par lokaliteter if. med sager bl.a. for at 

kunne vurdere det visuelle. Det er kun få sager, som har givet anledning til påklage – 
helt præcist kun 4 stk. i år.  

Vi har fået henvendelser fra borgere, som ønskede vores hjælp i 
mange forskellig artede sager, bl.a. ønskede en hel del borgere, at vi 

skulle klage over tilladelse til opsætning af store vindmøller på Ågård. 
Det er selvfølgelig en individuel smag, om man synes om vindmøller 

eller ej – men efter en grundig gennemgang af plangrundlaget fandt 
vi ikke, at der lovgivningsmæssigt var belæg for at klage. Placeringen 
var blandt de 7 udpegede områder i kommuneplan 2009-2021. DN 

Kalundborg ønsker ikke at misbruge vores klageret.  

Vi kan ligesom de forrige år glæde os over private tiltag til ændring fra brug af fossile 
brændsler til overgang til anvendelse af grøn energi, bl.a. tilladelser til etablering af 

solceller, husstandsmøller og jordvarme. For at få Kalundborg kommune til at fastholde 
afstandskravet på 20 meter til eksisterende bygninger, har vi i 2013 desværre måtte 

påklage 2 husstandsmølle tilladelser. Begge klager er vundet i Natur og 
miljøklagenævnet. Tiltag til grøn energi bør også ske med omtanke. 

På årsmødet i oktober 2012 opfordrede repræsentanter fra landbruget og 
landbrugsorganisationen Gefion os kraftigt til at gå i dialog med landbruget. Vi tog imod 

invitationen, men Gefion havde svært ved at finde en dato for mødet – og nu mere end 
1 år efter – venter vi stadig på deres udspil! 

Siden sidste årsmøde har en afdeling af Natur og Ungdom, Danmarks grønne forening 

for børn og unge set dagens lys på Fugledegård – hjerteligt velkommen til dem. 

2014 er lige om døren – og det forventer vi også, at de flere års forsinkede statslige 
vandplaner er. Ligeledes står udarbejdelsen af 2. generations vand og naturplaner også 

snart for døren. Vi venter i spænding på, at 1. generations vandplaner vedtages og 
glæder os til at se deres implementering udført. En implementering som skal være 
medvirkende til at sikre et renere vandmiljø – vi bistår gerne kommunen hermed. 

Tak til alle dem, som støtter, hjælper og bakker op om vores arbejde – jeres støtte er 
fundamentet for DN og helt uundværligt i arbejdet for en rig og mangfoldig natur og et 
rent og sundt miljø. I har således gjort en synlig forskel for naturen og miljøet i 

Danmark. Det er med glæde, at vi igen i år kan notere en stabil medlemsskare. Vi vil 
også gerne takke pressen for den velvilje, hvormed de altid optager vores materiale i 

aviserne. Med deres hjælp får vi informeret vidt og bredt om vores arbejde, natursyn og 
især natur arrangementer.                                                               .  
Vi vil til slut opfordre borgmester Martin Damm og den nye kommunalbestyrelse til 

fremover, at have visionære og fremsynede visioner som 1. prioritet, og sætte flere 
resurser af til naturen, så vi både skaber, bibeholder og udvikler de smukke landskaber 

samt afleverer en renere og bedre natur til næste generation end den vi modtog.               

P.b.v. Susanne Ladefoged, formand 

 * Jf. Danmarks Statistik 



 

Kandidat liste 2013 
 
 

Bestyrelsen består af 9 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. 1/3 af bestyrelsen er 
på valg hvert år – suppleanter er på valg hvert år. 
  

I 2013 skal der derfor vælges 3 bestyrelsesmedlemmer + 3 suppleanter.  
Valgperioden er 3 år for bestyrelsesmedlemmer og 1 år for suppleanter. 

 
 
Når man opstiller og lader sig vælge til DN Kalundborgs bestyrelse er det en 

selvfølge, at man forpligter sig til at arbejde loyalt overfor foreningens formål, 
forretningsorden og vedtægter. Det er ligeledes en selvfølge, at man som 

bestyrelsesmedlem overholder den gældende naturbeskyttelses-, plan og 
miljølovgivning, således at foreningen altid fremstår troværdigt og seriøst 

overfor omverdenen og medlemmerne.  
 
 

Følgende personer har ved dette materiales produktion tilkendegivet, at de genopstiller 
eller ny-opstiller til bestyrelsen for DN Kalundborg ved årsmødet d. 30. november 2013 
(medlemmets post i DN Kalundborg 2012-2013 står i parentes) 
 
 

 

Opstiller til bestyrelsen: 
 
Erling Jacobsen (bestyrelsesmedlem)  (genopstiller) 

Finn Roel Ringe (bestyrelsesmedlem)  (genopstiller) 

Steen Schacht (næstformand)  (genopstiller) 

 

 

Opstiller som suppleant: 
 

Mogens Dyhr-Nielsen (suppleant)                  (genopstiller) 
Morten Lindhard (suppleant)  (genopstiller) 

Hans Glahn (frivillig)                                                  (ny opstiller) 

 

Alle kandidater er listet i alfabetisk rækkefølge  

 

 

 

        

 
 

 

 

 
 

 
På de næste sider følger en kort præsentation 

af de kendte kandidater: 
 

  



 

Stiller op til bestyrelsen: 
 

 
Erling Jacobsen - genopstiller 
Jeg er 67 år gammel og pensioneret. Jeg bor ved Bjerge Strand. Gennem de sidste knap 5 år har 

jeg været aktiv i DN Kalundborgs bestyrelse. De områder jeg har beskæftiget mig mest med i 

bestyrelsen er § 3 områder, vandløb og Vandløbssyn, kystforhold, fredningsforhold, 

fortidsminder, habitatområder, samt sommerhusområder. De seneste 2 år har jeg haft kontakt 

med en række sager, som viser at det er vigtigt, at sagsbehandlingen i miljøsager, kigges efter 

med miljøvenlige øjne. Det vil jeg være have fokus på, hvis jeg genvælges til bestyrelsen. Før jeg 

blev aktiv i DN Kalundborg har jeg igennem grundejerforenings arbejde, og i Landliggerudvalget 

beskæftiget mig med de samme områder. Jeg har i dette regi påklaget en række sager. 

Mine interesser er naturforhold, arkæologi og historie, samt IT. 

 
 

Finn Roel Ringe - genopstiller 
Jeg er født i Nostrup på Røsnæs og bor der stadig. Har det meste af mit liv brugt meget af min tid 

i naturen - ved at gå tur med hund og på jagt.  En af mine interesser er biavl, som også jeg gør 

lidt i. Til dagligt arbejder jeg på INBICON (Inbicon producerer etanol ud af halm). Jeg har en lille 

fårebesætning, som jeg bruger til naturpleje for Kalundborg kommune, det er spændende at se 

hvilken forskel, det kan gøre. 

Hvad jeg mener, at kan bidrage med: Vedligeholdelse af natur områder til glæde for planter, dyr, 

fugle og mennesker. Adgang til natur områder flere udsigts pladser og picnic-pladser. 

Vedligeholdelse af vandløb, gravhøje og vådområder. Hjælper gerne med ansøgninger til 

naturpleje fra natur Erhverv. 

Det jeg brænder mest for er Natur. Jeg stiller op fordi jeg gerne vil være med til at sætte oven 

nævnte punkter i værk eller holde ved lige via dialog med myndighederne samt deltage i den 

daglige debat omkring natur contra landbrug, virksomheder og vejudvidelser. 

 

 
Steen Schacht - genopstiller 
Jeg genopstiller fordi jeg fortsat gerne vil arbejde med at beskytte, bevare og forbedre naturen i 

vores kommune. Som næstformand i det forgangne år er en stor del af mit arbejde 

gået med gennemlæsning og tjek af afdelingens sager løbende. Jeg deltager i kurser, for at få ny 

viden og indsigt i arbejdet med afdelingens sager. Jeg vil gerne fortsætte arbejdet med at sætte 

naturen på dagsorden samt medvirke til at bevare den gode dialog, vi har opnået med 

kommunen. 

Jeg repræsenterer DN Kalundborg i kommunens grundvandsråd samt følgegruppen 

for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i både Bjergsted og Hvidebæk. Som tidligere 

formand i vores lokale vandværk kan jeg bidrage med viden og input til DN Kalundborg herfra. 
Hvert år deltager jeg i HOLD NATUREN REN, da det er vigtigt at friholde vores natur for affald, 

ligesom jeg færdes i naturen dagligt, ligesom jeg er at finde på Røsnæs på den årlige Naturens 

dag. 

 

     Slagelse – Kalundborg landevejen lidt nord for Gørlev d. 
 

23. oktober 2013 



 

Stiller op som suppleant: 
  

 
Hans Glahn, Røsnæs – ny opstiller 
 

Jeg har tidligere i en årrække siddet i bestyrelsen i DN Kalundborg og er klar til at tage en tørn 

mere. Det er hovedsaligt plansager, som har min interesse – f.eks. byggeri i det åbne land. 

Min største bekymring lige nu, er de mange husstands vindmøller der stilles op.  

Jeg mener ikke, de visuelle og støjmæssige omkostninger berettiger til det antal Kilowatt, der 

produceres. Jeg mener, at vi i stedet for de landbaserede møller burde have nogle få store hav 

vindmølleparker. Jeg er bosat på Røsnæs, hvorfor området især har min bevågenhed.  

 
 
Mogens Dyhr-Nielsen, Høng - genopstiller 
 

Min hovedinteresse er at virke for en sammenhængende og rationel forvaltning af vand, land og 

natur i vore vigtigste oplande, specielt Åmoserne og Halleby Å systemet. Jeg er DTU's første 

kandidat som hydrolog og har 30 års ledelseserfaring i Miljøministeriet, herunder de første NPO-

undersøgelser, vandmiljøplaner og overvågningsprogrammer. Jeg har et stort personligt netværk 

af fagfolk og bureaukrater, også indenfor landbrugsområdet. Med den baggrund har jeg lyst til 

aktivt at formidle et konstruktivt samspil mellem arealanvendelse og naturbeskyttelse. Jeg har 

deltaget aktivt i udarbejdelse af høringssvar på vand og naturhandleplanerne. 
 

 
Morten Lindhard, Røsnæs - genopstiller 
 

Biolog og naturvejleder på Røsnæs naturskole. Jeg vil gerne arbejde med græsningspolitikken / 

bæredygtig græsning og naturpleje. Der bør tænkes i store varierede områder med naturnær 

flerartsgræsning, så man herigennem kan opnå stordriftsfordele til gavn for både økonomien og 

naturen. Naturen har engang klaret sig uden pleje. Målet er at få biodiversitetsøkosystemet til at 

virke ved at samle stumperne. Det er først og fremmest mangfoldigheden af store planteædere 

der mangler på land. Hegn for de store græsædere mellem natur og kultur er afgørende for at få 

balance i biodiversitetsnaturen og for afgrøderne. 

 

 
Smukke grøftekanter langs Bakkendrupvej 2009  

 

 
Samme lokalitet 2012 – hvor blev alle blomsterne af? 

Grøftekanter:           
De danske grøftekanter udgør tilsammen et areal på størrelse med Ærø og i mangel af 

sammenhængende natur er grøftekanterne vigtige levesteder for planter og dyr, der er knyttet til 

lysåbne naturområder herunder vores mange sommerfuglearter. Grøftekanterne har ligeledes en 

vigtig funktion som forbindelsesled mellem forskellige naturtyper. 

Grøftekanterne er små striber værdifuld natur i det ellers stærkt opdyrkede land og her kan 

firben, frøer og salamandre leve og vandre. Desværre får mange af grøftekanterne slet ikke lov at 

fungere optimalt. Årsagen er blandt andet at landmanden pløjer eller svinger sprøjtearmen ind 

over grøften eller fordi, kommunen er alt for hårdhændet i beskæringen og desuden lader den 

afskårne plantemasse ligge i stedet for at fjerne denne. Desuden kvæler gylle og gødning fra 

markerne den oprindelige vilde flora. 

 
Husk: Vi har kun naturen til låns af vores børn og børnebørn – aflever’ den igen i bedre tilstand - 

end du modtog den.   



 

Hvad er der sket, og hvad har vi arbejdet med siden sidste årsmøde? 

 

Søer og vandhuller: 
Der er i årets løb ikke været så mange tilladelser til anlæggelse og/eller oprensning af søer og 

vandhuller, som tidligere. Vi har gennemgået alle tilladelser. Ingen af tilladelserne har givet årsag 

til påklage. 

 

Vandløb: 
Afdelingens vandsyns-gruppe deltog som vanligt i de årlige vandsyn i oktober og november. 

I år er der gået vandsyn på Hvidebæk å, Tranemosegrøften, Kærby å, Helsinge å/pumpekanal, 

Råmoseløbet og Vestre Landkanal. Vi har igennem de sidste par år med tilfredshed kunne 

konstatere, at tendensen er, at kommunens pleje og overholdelse af de gældende 

vandløbsregulativer generelt er i orden. Desværre ses eksempler på privates selvtægt overfor 

vandløbene og brinkerne – måske fordi konsekvenserne heroverfor er for små eller ikke 

eksisterende. Kommunen har 84 offentlige vandløb med i alt 68 vandløbsregulativer, som alle er 

udløbet og står overfor en revidering. De gældende vandløbsregulativer skal fortsat overholdes. 

Vores vurdering er, at landbruget kun har ringe forståelse for, at der skal være biodiversitet i et 

vandløb – i landbrugets regi er vandløb til bortledning af vand til trods for, at vandløbsloven fra 

1983 foreskriver, at vandløb KAN benyttes til afledning af vand under hensyntagen til de natur- 

og miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som er fastsat i henhold til anden lovgivning. f.eks. 

planloven og naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven eller miljøbeskyttelsesloven.  

 

 

 

 
Eksempel på korrekt skåret strøm rende i et vandløb – dog ikke fra Kalundborg kommune 

 
Nyhedsbreve: 
Vores 2 nyhedsbrevs redaktører Tommy og Olav har siden sidste årsmøde udgivet 3 

nyhedsbreve. I januar, april, september og november 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. 

http://dn.dk/Default.aspx?ID=9595
http://www.dn.dk/kalundborg


 

 

 

HOLD NATUREN REN DAG  
mønstrede 4 hold søndag d. 21. april 

 

Den årlige landsdækkende affaldsindsam-  

ling søndag d. 21/4 bød på rigtig godt 

forårsvejr, hvilket nok holdt mange 

hjemme i haverne. Det lykkedes alligevel 

17 personer, at få ryddet godt op i hen 

smidt affald i naturen 4 forskellige steder i 

Kalundborg kommune. Frivillige gik langs 

indfaldsvejen til Rørby, i de grønne 

områder i Ubby, på Vesterlyng og langs 

Strandstien ved Gisseløre. Et par timers 

arbejde i det dejlige vejr indbragte 315 

dåser uden pant, 22 dåser med pant, 16 

flasker og ca. 140 kg affald. Det meste 

affald var plastik, men det blev også til ¼ 

barnevogn ved Gisseløre. 

 

 
Indsamlere i alle aldre i gang på Vesterlyng april 2013 

 

 

 
Den landsdækkende kampagne HOLD NATUREN REN 2014 

afholdes søndag d. 27. april 
 

 

- se mere herom senere på vores hjemmeside www.dn.dk/kalundborg 

 

 
 
 

Etablering af stenrev ved Sejerø 
 
Stenrev udgør sammen med klipperev og biogene rev de såkaldte hårdbundsrev. Stenrev er 

karakteriseret ved at være formet under den sidste istid, Weichel istiden, hvor sten af varierende 

størrelse er blevet aflejret grundet isens afsmeltning og bevægelse. De varierer meget i struktur 

og kompleksitet og giver beskyttelse og levesteder for en lang række organismer. De er en slags 

biologiske hot spots i de kystnære farvande, hvor især huledannende rev har en ekstra kvalitet 

idet den fysiske kompleksitet er højere og typisk rummer en højere biologisk mangfoldighed.  

Desværre er mange områder med stenrev, specielt i de lavvandede (<10m) og kystnære 

områder, blevet fjernet ved stenfiskeri, hvor de opfiskede sten blev brugt til havnemoler og andre 

anlægsarbejder. Stenfiskeri blev endelig forbudt med ændring af råstofloven pr. 1. januar 2010, 

men det skønnes, at der de sidste 50 år er blevet fjernet 40 km2 blotlagt stenoverflade fra 

stenrev i kystnære danske farvande (Dahl et al.), 2003). 

Danmark er gennem habitatdirektivet forpligtiget til at beskytte stenrev, fordi stenrev er blandt 

de otte marine naturtyper, der er omfattet af direktivet. Naturtypen stenrev indgår som 

udpegningsgrundlag for 51 af 83 marine habitatområder. Det har man forstået flere steder og der 

er succesfuldt etableret stenrev ved f.eks. Århus Ø, Anholt og Tirsbæk strand ved Vejle. Og flere 

er på vej.  

Hos Udvikling Nordvestsjælland har man i efteråret 2012 startet et projekt, der skal undersøge 

muligheder og interesser for at genoprette stenrev ved Sejerø. Det mundede ud i research blandt 

eksperter m.fl. om hvordan et genopretningsprojekt kan gribes an og finansieres, og i et møde d. 

19. februar 2013 med en bred kreds af interessenter, der gav udtryk for stor opbakning til et 

genopretningsprojekt. Her deltog DN Kalundborg også og vi har netop gennemlæst og 

kommenteret på første udgave af projektskitsen. DN Kalundborg er yderst begejstret og positiv 

overfor stenrevsprojektet i Sejerøbugten og glæder sig til at blive involveret i det videre arbejde.  

 

 



 

Evighedstræ nr. 1 
 
 
 
 

 
Morbær, Kalundborg museum 

 
 

 

Evighedstræ nr. 2 
 

 
Platan, Klosterhaven 

 

Evighedstræ nr. 3 

 
Eg, Ørnebjerg 

Evighedstræ nr. 4 

 

 
Blodbød, Rørby 

Evighedstræ nr. 5 

 
Grå El, Kildeskoven 

Evighedstræ nr. 6 

 
Trompetkrone, Sæby 

 

 

 

Evighedstræ nr. 7

 
Ask, Høng bibliotek 

 

 

 

    Evighedstræ nr. 8 

 

 

? 

 

   



 

 

Besigtigelser med Fredningsnævnet og Naturklagenævnet: 
 
Fredningsnævnet: Vi har deltaget i 6 møder og besigtigelser: 

1. Møllebakken – opsætning af lys 

2. St. Fuglede kirke – opførelse af ny sognegård 

3. Kalundborg Golfklub – anlæggelse af ulovlige huller og ulovlig plantning af træer 

4. Asnæsvej 444 – ulovlig opført maskinhus 

5. Elvervej 15, Røsnæs - Etablering af jordvarme indenfor strandbeskyttelseslinjen 

6. Gisseløre – opførelse/udvidelse af ulovlige skure (fiskeklub) 

 

Naturklagenævnet: vi har deltaget i 1 møde og besigtigelse på: 

1. Østrupvej 35 – opførelse af stor ridehal 

 

 

Evighedstræer: 
 
I 2012 kårede vi 3 træer, og i 2013 har vi sat yderligere 4 træer på Danmarkskortet. 

 
 Evighedstræ nr. 1: Morbærtræ i Kalundborg museums have, Kalundborg 

 Evighedstræ nr. 2: Platan i Klosterparken, Kalundborg 
 Evighedstræ nr. 3: Eg på Ørnebjerg, Buerup 
 Evighedstræ nr. 4: Blodbøg i Vestsjællands Almene Boligforenings have i Rørby 
 Evighedstræ nr. 5: Grå El (Hvid El) i Kildeskoven, Kalundborg (nr. 25 i Danmark) 
 Evighedstræ nr. 6: Trompetkrone ved Sæby gamle sygehus, Sæby (nr. 26 i Danmark) 
 Evighedstræ nr. 7: Ask i Høng biblioteks gårdhave, Høng (nr. 27 i Danmark) 

 

En fjerdedel af alle arter, som lever i naturskoven, er truet af udryddelse, fordi skovene er for 

unge og ensformige. Stammer og store grene af løvtræ, som får lov at ligge i skovbunden og 

formulde, er en kærkommen håndsrækning til skovenes biodiversitet og lige det, som de danske 

skove mangler allermest. 

Vores håb er, at de mærkede træer vil blive ambassadører for beskyttelsen af værdifulde gamle 

træer i vores kommune, så de ikke fældes unødigt.  

Stormen d. 28. oktober var hård ved Kildeskoven og også ganske hård ved det nyudnævte 

Evighedstræ Grå Ellen. Den døde top samt en stor gren mod nord knækkede af. Tilbage står 

stammen op til 4-5 m højde, og herfra går en gren mod syd stadig højt op i vejret. Kommunen 

har omhyggeligt skåret den meget store og knækkede gren mod nord af, så den ligger hen ad 

jorden, hvilket er helt i tråd med ideen omkring evighedstræer – der så vidt, det er muligt skal 

henligge og formulde naturligt, til glæde for mosser, laver, svampe og insekter, når de ikke kan 

leve mere. Tak til træ ejerne for deres medvirken til kåringen. 

 

Har du kendskab til et træ – helst en art, som endnu ikke er kåret som evighedstræ – som du 

mener opfylder et eller flere af følgende kriterier, så er du velkommen til at rette henvendelse til 

os: 

 

 

 

 Træet er gammelt eller en oplagt 

efterfølger til et gammelt træ i 

nærheden 

 

 Træet er meget stort 

 

 Træet har stor biologisk værdi 

 

 Træet har meget stor æstetisk, 

historisk eller anden social værdi 

 

 Derudover skal der helst være 

offentlig adgang til træet 

 

  



 

 

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 mm.: 
 

Foroffentlighed, bemærkninger og ideer vedr. solcellepark ved Høng varmeanlæg 

Foroffentlighed, bemærkninger og ideer vedr. solcellepark på Asnæs  

Kommuneplan 2009-2021 et område ved Tømmerup Banke – botanisk værdifuldt 

Kommuneplantillæg nr. 20 – boliger på Fjordgårdens jorder  

Kommuneplantillæg nr. 1 – screening af klimatilpasning i Kalundborg kommune 

Kommuneplan 2013 – 2024 – kommuneplan 

Kystdirektoratet – højvandsmur ved Havnegrillen på Reersø 

 

 

 
Eksempel på godt arkitektonisk tilpasset solcelleanlæg på       

 

 

gammel bygning samt et mindre godt tilpasset anlæg 

 

 

Vindmøller: NEJ eller JA til vindmøller? 
 

DN Kalundborg er tilhænger og fortaler for vedvarende energi – 

ingen tvivl om det, men vi har 3 gange måttet påklage 

tilladelser til vindmøller fordi ejernes ønske til placering stred 

imod kommunens administrationsgrundlag for landzone-

bestemmelser omkring opstilling af husstandsvindmøller samt 

Natur og Miljøklagenævnets administrationspraksis.  

 

Vindmøller skal placeres i landskabet med omtanke. 

 

Mange borgere ønskede, at vi skulle klage over tilladelsen til 

opsætning af 2 store vindmøller på Ågård. Det er selvfølgelig en 

individuel smag, om man synes om vindmøller eller ej – men 

efter en grundig gennemgang af plangrundlaget fandt vi ikke, at 

der lovgivningsmæssigt var belæg for at klage. Placeringen er 

blandt de 7 udpegede områder i kommuneplan 2009-2021.  

 

DN Kalundborg ønsker ikke at misbruge vores klageret. 
 

 
Miljøsager: 

 
Scan Metals - en ”støvende” historie med en foreløbig god slutning.  

I foråret 2013 blev DN Kalundborg anmodet om at deltage i et møde med bekymrede naboer til 

Scan Metals i Gørlev. På mødet fremgik det hurtigt, at her var der tale om en virksomhed, hvis 

karakter og aktiviteter, kunne have alvorlige negative virkninger på naboer og miljø. 

Det aftaltes, at nabogruppen stillede det meget omfattende materiale, som gruppen have 

udarbejdet gennem aktindsigt i Kalundborg kommune, til rådighed for DN Kalundborg. Det var et  



 

omfattende arbejde at gennemgå materialet (11 timers læsning). Det stod snart klart, at her var 

der tale om en mulig risiko for en omfattende forurening med virkning på både mennesker og 

miljø.  

Virksomheden startede op på adressen Agertoften 3 i Gørlev i 2002 under navnet Al Ex Recycling. 

Ifølge den gældende lokalplan, må der kun etableres mindre håndværksvirksomheder, hvor 

ejeren bebor ejendommen. Gørlev kommune giver på trods af dette, virksomheden 

miljøgodkendelse til oparbejdning af shredder affald (kabelrensning). En evt. ændring af 

produktionsform og omfang kræver en ny miljøgodkendelse, hvilket klart fremgår af tilladelsen. 

Uden ændring af miljøgodkendelsen, starter virksomheden i 2009 med at oparbejde slagge fra 

forbrændingsanstalter i Danmark og Sverige – nu under navnet Scan Metals. Denne ændring 

kræver en anmeldelse til miljøstyrelsen. På trods af flere påbud herom fra Kalundborg kommune, 

sker dette tilsyneladende ikke. Virksomheden anmeldes flere gange for overtrædelse af kravene 

omkring støj, støv, overdækning mv. og modtager en meget lang række påbud fra KK, som følge 

af klager fra naboer. Påbuddene syntes ikke at have nogen virkning, og i april 2012 

politianmelder Kalundborg kommune Scan Metals. 

I 2012 har Kalundborg kommune udarbejdet en miljøgodkendelse til oparbejdning af slagger til 

virksomheden. Nabogruppen påklager tilladelsen til Natur og Miljøklagenævnet. Nævnet 

strammer, i sin kendelse, op på næsten alle Kalundborg kommunes punkter i miljøgodkendelsen. 

Fra 2009 til 2012 har Scan metals altså modtaget og oparbejdet slagge uden at have 

miljøgodkendelse hertil. 

DN Kalundborg søger aktindsigt i politianmeldelsen, men modtager afslag herpå med den 

begrundelse, at der ikke kan gives aktindsigt i politianmeldelser. Dette er imidlertid jvf. 

Københavns universitet forkert - general aktindsigt kan kun nægtes i straffesager. 

Der er nu så stor usikkerhed om de konsekvenser virksomhedens ulovlige driftsform har haft for 

mennesker og miljø, at DN Kalundborg beslutter at anmode Kalundborg kommune, om gennem 

jord prøvetagninger omkring Scan Metals, at fastslå en eventuel forurening af omgivelserne. 

Desværre ønsker Kalundborg kommune ikke at leve op til denne del af sin tilsynspligt, og afslår 

DN Kalundborgs anmodning 2 gange. DN Kalundborg, finder det vigtigt for både mennesker og 

miljø, at få afklaret, om der er en aktuel forurening i og omkring virksomheden, hvorfor DN 

Kalundborg foranlediger 2 jordanalyser.   

Der tages en jordprøve mellem Agertoften og virksomheden, og en jordprøve mellem 

genbrugspladsen og den § 3 beskyttede Helsinge Å. Hvis der er en aktuel forurening, vil det vise 

sig netop disse to steder. Det var med stor lettelse, at vi d. 1. oktober 2013 fik resultaterne af 

prøverne. Prøverne holdt sig inden for grænserne for lettere forurenet jord, som er gældende for 

området som helhed.  

Scan Metals er nu flyttet til Kirke Stillinge, vi har orienteret både DN Slagelse, og DNs sekretariat 

om sagens forløb. En stor tak for et godt samarbejde med nabogruppen, det er med stor glæde 

at DN Kalundborg kan medvirke til en afklaring, på en sådan kompleks sag, til glæde for både 

mennesker og natur. 

 
Naturen i byerne 
 

Natur er overalt - også i byen. Og byen rummer et mylder af liv, ved rendestenen, på altanen og 

på taget. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening dannet et netværk, der har fokus på 

denne lidt skjulte natur, som spirer inde midt i byen. Der har været afholdt inspirationsmøder på 

Sct. Hans i Roskilde og i Danmarks Naturfredningsforenings hovedkvarter på Østerbro. Men 

hvorfor er natur i byen vigtigt, og hvorfor kan natur i byen være artsrig?  

Vi starter med det sidste spørgsmål. Der er flere gode grunde til, at byen kan indeholde en stor 

artsrigdom. Det drejer sig bl.a. om sammensætningen af mange forskellige habitattyper, den 

såkaldte beta-diversitet, successionsgraden (graden af forstyrrelse), der sørger for at arter med 

forskellige livsstrategier kan sameksistere, samt at byen indeholder flere invasive arter end andre 

habitater. 

Natur i byen er vigtig, fordi det giver det enkelte bymenneske en mulighed for at opleve og 

interagere med natur og fordi natur, i en tid med flere og kraftigere skybrud, kan bruges til 

klimatilpasning. I stedet for at udvide kloaknettet, hvilket i sig selv er en bekostelig affære, skal 

der satses på løsninger, der skaber frodige, smukke byrum og samtidig effektivt leder vand fra 

skybrud væk fra vores kvarter. Løsninger der indeholder regn-bede, som tilbageholder vandet, 

vandsøjler der opbevarer vandet og grønnere gårde, der bidrager til at forsinke vandet. Dette 

kigges der konkret på i Københavns første klimakvarter, hvor man desuden også vil sikre et helt 

kvarter mod følgerne af skybrud ved at indrette gaderne med kanaler, der leder vandmasserne til 

havnen, hvor det ikke gør skade. DN Kalundborg deltager aktivt i netværket. 
 



 

       
     Hvidtjørnen blomster i maj på Asnæs 

 

 
Den ny fælles fredningshandleplan 

 

Den 8. november 2013, offentliggjorde Danmarks Naturfredningsforening (DN), Miljøministeriet 

og Kommunernes Landsforening (KL) en ny fælles handlingsplan for fredninger. Handlingsplanen 

skal skabe større sammenhængende naturområder og frede flere vigtige naturperler. Ved at frede 

vigtige og værdifulde mindre områder, kan større naturarealer bindes sammen. DN glæder sig 

over udsigterne til flere sammenhængende naturområder, der vil sikre, at planter og dyr kan 

sprede sig.  

 

Ved offentliggørelsen roste Miljøminister Ida 

Auken DN for indsatsen på fredningsområdet: 

- DN har en vigtig og helt speciel rolle i frednings-

arbejdet. Det er helt unikt, at vi her i Danmark 

har en folkelig forening af særligt naturinteres-

serede, som kan foreslå nye fredninger. Samtidig 

er mange af medlemmerne lokale ildsjæle, som 

ihærdigt peger på værdifulde steder i deres loka-

lområde, som de mener, bør fredes.  

- Vi skylder Danmarks Naturfredningsforening en 

stor tak for at tage initiativ til mange vigtige 

fredninger og for det ihærdige arbejde på 

fredningsområdet i det hele taget, sagde Ida 

Auken i sin tale. 

 
Fra venstre: Martin Damm (KL), Ida Auken 
(Miljøminister) og Ella Maria Bisschop-Larsen (DN) ved 
offentliggørelsen af de 3 parters fælles handlingsplan for 
fredninger. 

 

Martin Damm, formand for Teknik og Miljøudvalget i KL sagde bl.a., at ”En fredning er noget 

ekstraordinært. Og med den viser vi, at vi som samfund kan noget ekstraordinært.”  

Martin Dam gav udtryk for sin glæde over, at kunne fortsætte det gode samarbejde med 

Danmarks Naturfredningsforening og Miljøministeriet med de 3 hovedformål for de kommende 

års fredningsarbejde: 

 Større sammenhængende naturområder 

 Større uforstyrrede landskaber 

 Perlerne – de unikke og nationalt værdifulde lokaliteter 

Ligesom Martin Damm med glæde så frem til et fortsat godt samarbejde lokalt og nationalt med 

DN, Miljøministeriet og andre gode kræfter. I DN Kalundborg ser vi frem til et godt samarbejde 

omkring pleje af eksisterende fredninger og igangsætning af nye fredninger i vores kommune.  



Klagesagsstatistik: årstal i () angiver klage året 

 
Afgjorte sager i 2013: 

 

Vundne: 

1. Klintegården, Røsnæs – om-fredning, der tillader hotel og ferielejligheder (2012) 

2. Østrupvej, Asnæs – tilladelse til opførelse af 1386 m2 stor ridehal, parkering og 

trailerplads i det åbne land (2012) 

3. Tømmerup Holmevej – husstandsmølle placeret for langt væk fra eks. bygninger (2013) 

 

Tabte: 

1. Saltbæk Vig – om-fredning, der tillader offentlig adgang (2007) 

2. Råstofindvinding – Bjergsted bakker – sænkning af grundvandsstand mm (2010) 

 

Endnu ikke afgjorte klager: 

1. Rørlægning af vandløbet Kindelbækkens udløb (2012) 

2. Rørlægning af vandløbet Holmens udløb (2012) 

3. Asnæs Skovvej, opførelse af væksthus og maskinhus (2013) 

4. Ølesvej – husstandsmølle placeret for langt væk fra eks. bygninger (2013) 

5. Forlængelse af 10-års fristen for puljeskovsarealer Hjortsø plantage (2013) 

 

Derudover har vi indgivet klage til Statsforvaltningen over kommunens manglende håndhævelse 

af Natur og Miljøklagenævnets afgørelse omkring en ulovlig opført jagthytte. Der gik næsten 2 år 

før kommune igangsatte håndhævelse af Natur og miljøklage nævnets afgørelse fra 2011. Vi 

klagede til Naturklagenævnet over kommunens dispensation til midlertidigt at bibeholde en 

ulovlig opført jagthytte i 3 år før fjernelse! Naturklagenævnet ændrede kommunens tilladelse til 

et afslag, men der skulle alligevel gå næsten 2 år og flere rykkere fra DN før kommunen i 2013 

kom i gang med håndhævelse af Naturklagenævnets afgørelse.  Kommunens manglende konduite 

er helt uacceptabel. Statsforvaltningen anførte dog, at kommunen jo nu (efter 2 år) var i gang 

med håndhævelsen, så Statsforvaltningen afviste klagen! 
          

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 5. gang og som 

vanlig med stor succes. Cirka 1000 børn og 1000 voksne benyttede lejligheden til at lege med 

geder, bage pandekager, fabrikere fuglekasser og smage på friskpresset æblemost. Derudover 

blev der afholdt fugleture, museture, stenture og botanikture. Erfarne ornitologer ringmærkede 
fugle ude på spidsen af Røsnæs, hvor også sportsfiskerne stod klar med assistance til interesserede.. 
TV2 øst tilbragte hele dagen derude. Det blev til en flot reportage på 28 min. Resultatet kan ses på: 
Tv2east.dk søg under Naturens dag på Røsnæs.  
Eller brug linket: http://www.tv2east.dk/video/2013-09-08/naturens-dag-paa-roesnaes  
 

  

Naturens Dag – Røsnæs Dag.                  Fuglekassebygning og ringmærkning af fugle 

http://www.tv2east.dk/video/2013-09-08/naturens-dag-paa-roesnaes


 

Arrangementer 
 

Arrangement gruppen har igen i år bestræbt sig på at afholde mindst 1 arrangement hver måned. 

Der har været en stor tilslutning til de fleste arrangementer, og vi har modtaget mange positive 

tilkendegivelser fra deltagerne.  
 

Den store Kystvandring – kommunen rundt langs kysten. 

Starten gik i december 2012, og siden har der hver måned været afholdt en tur. Vi begyndte fra 

den sydligste del ved Drøsselbjerg og er pt. nået frem til Kalundborg, nærmere betegnet det 

nedlagte Kysthospital. Hver enkelt etape varierer fra 8-12 km. De næste etaper vil foregå på 

Røsnæs, derefter Alleshave, Vesterlyng og Havnsø.  Nekselø og Sejerø vil selvfølgelig også indgå 

som etaper i Kystvandringen. Planen er, at bruge en weekend på Sejerø. Der har deltaget over 

100 personer i de første ture, mange er dog gengangere, og når hele vandringen slutter i 2014, 

vil omkring 140 km af kommunens ca. 160 km lange smukke, men også barske kyststrækning 

være tilbagelagt til fods. 

 

Der har med stor succes også været afholdt 

en svampetur under kyndig vejledning af 

biolog Peter Jannerup, en Nattergal tur, 

Bjergsted Bakker vinter vandre tur samt en 

tema og debataften omkring ”projekt Odder 

på Sjælland”                     .  

Vi har deltaget i arrangementer på 

Fugledegård ligesom Naturens Dag for 5. år 

i træk blev afholdt i samarbejde med DOF, 

Jægerne og Skov og Naturstyrelsen på 

Røsnæs spidsen.  
 

 

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.  

 

       
     Der passes godt på Evighedstræ nr. 6 Trompetkronen ved Sæby gl. sygehus. Bygningerne er p.t.  
     under nedrivning. 



 
Arrangementer 2014 

 

 

05.01.14 Kystvandringen etape 13 – Røsnæs sydvendte kyst v/Kongstrup 

26.01.14 Den traditionsrige Bjergsted Bakker vintertur 
02.02.14 Kystvandringen etape 14 – Ulstrup Sønderstrand, Vindekilde og Vågehøj 
09.03.14 Kystvandringen etape 15 – Røsnæs spidsen rundt 

27.04.14 Affaldsindsamling – giv naturen en hånd – landsdækkende 
14.09.14 Naturens Dag – Naturdag på Røsnæs 

 

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

Alle arrangementer for 2014 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 
 
Kystvandringen – kommunen rundt langs 

kysten                                                                   ►  

 

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

 

 
Hvordan ønsker vi, at ådalene skal se ud? 

 

TAK 
 

DN Kalundborg siger tak for jeres 
deltagelse og tak for jeres støtte 

til DN Kalundborg og Danmarks 
Naturfredningsforening. 
 

Din støtte gør det muligt for os, at 
være naturens vagthunde. 

 
Vi har taget naturens parti siden 
1911 

 
www.dn.dk/kalundborg 

kalundborg@dn.dk 
 

 

 

http://www.dn.dk/kalundborg
mailto:kalundborg@dn.dk
http://www.dn.dk/kalundborg
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=23803
http://www.dn.dk/kalundborg
mailto:kalundborg@dn.dk
http://dn.dk/Files/Billeder/Miljoe_Klima/Energi/Collage_Klimarapport_tryk.jpg


 

Sådan noget svineri   

Når danskerne sætter tænderne i et stykke dansk 

svinekød, er de samtidig med til at fælde et stykke 

regnskov i Sydamerika. For at kunne opretholde en 

af verdens største svineproduktioner må dansk 

landbrug nemlig hente foder i tredjeverdens lande - 

selvom foderet er produceret med alarmerende 

konsekvenser for disse lande. Dyrkningen af soja i 

Sydamerika er medvirkende til fældning af regnskov 

og op pløjning af savanneområder, derudover giver 

den alvorlige sundhedsproblemer for lokalbefolk-

ningen på grund livsfarlige sprøjtegifte. Alligevel 

vrider dansk landbrug, der står for hovedparten af 

importen, sig ved at skulle gå over til bæredygtigt 

produceret soja. Landbruget har ikke brug for flere 

udgifter, lyder argumentet.  

  
SOJAIMPORT. Før denne lille gris bliver til blandt andet 

hotdogs, har den med stor sandsynlighed fået foder 
produceret i Sydamerika under alarmerende forhold. 

DN ønsker fuldt fokus på de negative fodaftryk Danmark sætter i andre lande. I DN ser vi helst, 

at der kun produceres det antal svin i Danmark, som landet selv kan producere foder til. 

Fødevareminister Karen Hækkerup og udviklingsminister Chr. Friis Bach støtter forslaget om, at 

begrænse importen af den IKKE bæredygtige soja. Det danske forbrug af soja til foder er omkring 

1,7 millioner ton om året, hvilket svarer til, at dansk svineproduktion lægger beslag på et 

område på størrelse med Sjælland i Sydamerika! Vi finder det uetisk at lægge beslag på andre og 

fattigere landes naturarealer for at kunne producere slagtesvin i Danmark. Ja, der er nok, at gå i 

dialog med landbruget om. 

 

  ________________________________________ 

 

 

Livstræet 
 

Der er så meget, der kan trykke 

Gøre dagen trist og grå 

Se de folk der uden lykke 

Bare går og går i stå 

 

   Lad dem lege i livstræets krone 

   Lad dem føle, at livet er stort 

   Lad dem skue de blå horisonter 

   Og himmelhvælvingens port 

 

Der er så meget uden varme 

Uden ånd og uden liv 

Folk bli’r fattige og arme 

Tænker kun på tidsfordriv 

 

   Lad dem lege …. 

 

Der er så mange uden venner 

Uden kærlighed og kys 

Folk som ingen andre kender 

Hvor mon de skal finde lys? 

 

   Lad dem lege … 

 

Der er så hård en kamp om magten 

Alle kæmper for sig selv 

Er der ingen der har sagt dem 

At de slår sig selv ihjel? 

 

   Lad dem lege … 

 

Der er så mange, der er slaver 

Lænket fast til job og tid 

Hvorfor bruges vores gaver 

Uden tanke, uden vid? 

 

   Lad dem lege … 
 
Sunget ved mærkningen af Evighedstræ nr. 6 Trompetkronen i Sæby.  

Tak til Sæby friskole for sang og musik. 

 

 

 

Tak for i dag og på gensyn i 2014 
DN Kalundborg 


