
      

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 

22.03.14 Vandets Dag – Rørby vandværk 
01.04.14 Temaaften med åmand emeritus excercens Bent Lauge Madsen 

06.04.14 Kystvandringen etape 16 – Røsnæs nordkyst/spidsen til Røsnæs havn 
27.04.14 Affaldsindsamling – giv naturen en hånd – landsdækkende affaldsindsamling 
04.05.14 Kystvandringen etape 17 – Nyby havn – Røsnæs strandpark 

22.05.14 Nattergal tur 
15.06.14 Kystvandringen etape 18 – Nekselø rundt 

12.07.14 Kystvandringen etape 19 – Sejerø syd 
13.07.14 Kystvandringen etape 20 – aflyst grundet silende nedbør Sejerø nord 

03.08.14 Kystvandringen etape 21 – aflyst grundet torden 
13.09.14   Kystvandringen etape 22 – Alleshave halvøen 
14.09.14 Naturens Dag – Naturdag på Røsnæs 

21.09.14 Familiedag på Fugledegård i samarbejde m/Forening Norden 
05.10.14 Kystvandringen etape 23 – Alleshave, Stold og retur i baglandet 

19.10.14 Svampetur 
02.11.14 Kystvandringen etape 24 – Fra Vesterlyng til Havnsø  
  

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

Arrangementer for 2015 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 

 
  

 

http://www.dn.dk/kalundborg
mailto:kalundborg@dn.dk
http://www.dn.dk/kalundborg
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=23803


 

Klip fra DNs nyhedsbreve, som alle kan abonnere gratis på. 

 

 

 

Turisterne kommer efter naturen 18.09.2014 

 

Et nyt lovforslag åbner op for, at man 10 steder i 

landet kan se bort fra beskyttelsen af stranden og 

kystlandskabet. Her skal laves såkaldte 

forsøgsprojekter, som skal tiltrække flere 

udenlandske turister. Det er vel at mærke 

projekter, der ikke i dag kan lade sig gøre, fordi det 

vil bryde med vores beskyttelse af kystnaturen og 

kystlandskabet. 

- Lovforslaget åbner heldigvis ikke for, at der kan 

bygges i de beskyttede naturområder og i de 

fredede områder, og det har vi bedt politikerne 

holde fast i. Kysterne er om noget Danmarks 

særkende og vores vildeste natur.  

Vi kommer ikke uden om, at det det vil være den omvendte verden at ødelægge kysterne med 

større byggerier for at tiltrække flere turister, som netop kommer for at opleve den, siger Nina 

Larsen Saarnak, Danmarks Naturfredningsforening 

 

Omkring 70 procent af de turister, der året rundt holder ferie i Danmark, angiver naturen som et 

hovedmotiv for at holde ferie i Danmark, fremgår det af regeringens egen vækstplan for turisme. 

Samtidigt viser undersøgelser, at 65 procent af kystturisterne kritiserer kystbyernes miljø for at 

være en af de mindst attraktive dele af kystoplevelsen. 

- Hvis bymiljøet er problemet, er det langt mere logisk at se nærmere på det, for den problematik 

løses ikke ved at bygge i de åbne kystlandskaber,  

 

Det vil være den omvendte verden at ødelægge kysterne med større byggerier for at tiltrække 

flere turister, som netop kommer for at opleve den, mener DN. 

 

Kystlandskabet er alle mands eje 12. februar 2014 

Der er igen politisk pres på at kunne udnytte de danske kyster. Men Danmarks 

Naturfredningsforening opfordrer til at fastholde den gældende lovgivning: De danske kyster er 
unikke og tilhører alle danskere. 

 

 

 

Dør af sult og tørst 9.05.2014 

 

Hundredvis af rævehvalpe, hjortekid og kanin-

unger er hidtil blevet efterladt til den sikre 

sultedød hvert år. Det kan ske fordi, det er lovligt 

at skyde moderdyrene i yngletiden, idet de vilde 

dyr opfattes som skadevoldere. Efter pres fra 

Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes 

Beskyttelse har miljøminister Kirsten Brosbøl nu 

delvist strammet lovgivningen, men lagt fra nok, 

mener de to foreninger. 

Det er uacceptabelt, at man fortsat må aflive moderdyr, så man overlader ynglen til en pinefuld 

død af sult og tørst, siger kommunikationschef i Dyrenes Beskyttelse Tina Engberg. Den 

hyppigste dødsårsag for ræve i Danmark er jagt. Ræve må i dag jages fra 1. september til 31. 

januar. Det officielle antal skudte ræve ligger på omkring 37.000, men hvor mange der derudover 

skydes hvert år af lodsejere vides ikke. Desuden må rævehvalpe uden for rævegrave reguleres i 

perioden 16. juni - 31.august. Ræve er sociale dyr og kommunikerer med en lang række signaler 

til hinanden. Foruden dufte kommunikerer ræve med et varieret ansigts- og kropssprog og et 

stort repertoire af lyde. 

 



 

 

Ugens naturoplevelse. En rede så lun.                                     

Vinteren kan være hård for småfuglene. Rigtig 

hård frost og ikke ret meget føde kan tage 

livet af mange af vores overvintrende fugle. 

Giv dem et lunt sted, hvor de kan sove om 

natten. Byg en redekasse til dem, mens vi 

venter på, at lyset – og varmen – vender 

tilbage. Så har de vænnet sig til kassen, når 

de skal til at bygge rede i den. 

Det er nemlig småt med gamle træer, der har 

de naturlige huller og sprækker, som mange 

fugle bruger som rede steder. Og lokker man 

fuglene til sin have, gavner det også en selv: 

Fuglene skal bruge mange tusinde insekter og 

larver for at opfostre ungerne. 

Find ugens naturoplevelser for børn og voksne på www.naturkatapulten.dk 

 

 

       
     Mareskoven 

        
     Røsnæs 

 

Vesterlyng  

http://www.naturkatapulten.dk/
http://foelg.us4.list-manage.com/track/click?u=e4c3e1e452e6294a97df8d6ee&id=652732dc20&e=e820c75cb6


Klip fra DNs nyhedsbreve, som alle kan abonnere gratis på. 

 

 

Udvandede vandplaner er en realitet 31.10.2014 
 

Efter fem års forhandlinger og på trods af et massivt pres fra landbrugets side har Danmark fået 

sine første vandplaner. DN hilser de stærkt forsinkede tiltag velkomne, selvom forløbet har 

efterladt en fortyndet udgave af de planer, som skal sikre et sundt vandmiljø.  

De længe ventede vandplaner, der skal sikre sunde forhold for livet i vores søer og vandløb, er nu 

en realitet. - Vi er glade for, at vandplanerne efter fem års forsinkelse nu langt om længe 

kommer ud at arbejde for at bedre tilstanden i vores vandmiljø. Det er et helt nødvendigt 

udgangspunkt for den målrettede indsats, der skal til, og heldigvis lykkedes det ikke landbruget 

ved sidste høring at få trukket flere vandløb ud af planerne, siger præsident i Danmarks 
Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen. 

Tidligt i høringerne blev ambitionsniveauet nemlig presset nedad af landbruget. Dermed er 

andelen af vandløb, som omfattes af planerne, sat ned, mens antallet af søer ligeledes er 

reduceret i forhold til det oprindelige udspil. Resultatet er, at kun 19.000 km af Danmarks i alt 

75.000 km vandløb er med i vandplanerne, og at langt over 100.000 søer på over 100 m2 slet 
ikke er omfattet. 

UAMBITIØST. Danmarks første vandplaner er blevet til virkelighed og skal fremover danne grundlag for indsatsen for et renere 
vandmiljø og sundere levesteder for dyr og planter. Men vandplanerne bærer landbrugets fodaftryk, da det i løbet af de fem år, 
planerne er blevet sendt i høring, er lykkedes at begrænse mængden af inkluderede søer og vandløb markant.     

 

Et afpillet skelet 31.10.2014 

Det er altså et afpillet skelet af vandplanerne, der står tilbage i dag samtidig med, at randzonerne 

er blevet snævret ind fra ti til ni meter, og planerne om efterafgrøder til at holde overskuddet af 

kvælstof tilbage fra at sive til vandet er blevet droppet. Danmark er Europas hårdest dyrkede 

land, og blandt andet forureningen med næringsstoffer fra landbruget har store konsekvenser for 

vandmiljøet. Derfor skal der netop på dette område omfattende miljøindsatser til, hvis 
tilbagegangen i naturen skal stoppes, siger Ella Maria Bisschop-Larsen. 

Vandplanerne skal:  

Bedre tilstanden i vandløb ved at forbedre deres fysiske forhold. 
Reducere udledning af kvælstof til fjorde og kyster. 
Reducerer udledningen af fosfor til søerne.  

Reducere forurening fra eksempelvis hjem uden kloak, renseanlæg eller kloakoverløb i vandløb og 

søer.  
Sikre, at vandindvindinger ikke dræner naturen for vand og derved få mere vand i vandløbene. 

Kilde: Naturstyrelsen  

 
 

Indsats for vandmiljø helt utilstrækkelig 8.4.2014 

 
For sent, for lidt og for svagt. EU lægger ikke fingrene imellem i en ny evaluering af den danske 

vandmiljøindsats. De planer, der skulle løfte kvaliteten af vandløb, fjorde og søer i Danmark, er 

utilstrækkelige, vurderer EU Kommissionen. I 2012 kom en liste med 20 konkrete punkter, hvor 

Danmark skal forbedre indsatsen. Blandt kritikpunkterne er blandt andre en række bevidste 

undladelsessynder, mens det nationale overvågningssystem NOVANA får dumpekarakter. 

Den danske stat er fortsat ude af stand til at vedtage de vandplaner, som EU's 

Vandrammedirektiv foreskriver.    

 

 



EU-dom: Danmark sylter miljøkrav 6.11.2014 

Danmark har netop modtaget en dom af EU-Domstolen for at have undladt at gennemføre de 

vandplaner, der skulle sikre det danske vandmiljø. I fem år er planerne blevet forhalet og udskudt 

af landbrug og politikere. Nu må al snak om Danmark som EU's miljøduks forstumme, mener 

Danmarks Naturfredningsforening. 

EU's vandrammedirektiv skal sikre, at åer, søer, kystnære farvande og grundvand i 2015 skal 

være i god økologisk tilstand. Men det har skabt voldsom modstand i Danmark, Europas hårdest 

dyrkede land. Her er det først lykkedes at få vedtaget planerne med års forsinkelse - få måneder 

før, den næste generation af vandplaner skal sættes i gang. 

- Forsinkelserne har i sig selv været et mål for landbruget, og skiftende regeringer ikke har haft 

det fornødne mod til at skære igennem. Krydret med en selvforståelse hos landbruget og dets 

støttepartier af, at vi er miljøduks og i øvrigt har gjort det nødvendige allerede. Men intet kan 

være mere fjernt fra sandheden, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks 

Naturfredningsforening. 

EU mistede tålmodigheden 6.11.2014 

Den tidligere VK-regering trak udarbejdelsen af vandplanerne i langdrag efter stærke protester 

fra landbruget, og EU-Kommissionen reagerede med den første advarsel, en såkaldt 
åbningsskrivelse, den 4. juni 2010. 

I 2012 stemplede EU-kommissionen den danske indsats for vandmiljøet som utilstrækkelig og 

kom med 20 konkrete punkter, hvor Danmark skulle forbedre sig. 

Og i februar i år tabte EU’s nu afgående miljøkommissær så endeligt tålmodigheden og indbragte 
Danmark for EU-domstolen. 

En miljøpolitisk skandale 6.11.2014 

Undervejs i forløbet har vandplanerne været igennem flere høringsrunder, hvor pres fra erhvervet 

har betydet, at ambitionerne er blevet slækket i en grad, så de vandplaner, der først her helt op 

imod domsafsigelsen i EU-sagen er blevet vedtaget, står som et afpillet skellet i forhold til det 

oprindelige udspil. 

- Vandplanerne er blevet udskudt, forhalet og udvandet i en grad, så det er en regulær skandale. 

Forløbet er en politisk farce, som har kostet natur og miljø dyrt, og som for samfundet kommer til 
at koste rigtig mange penge at rette op på, siger Ella Maria Bisschop-Larsen. 

Dommen rummer ingen sanktioner, og den eneste 

følge er derfor, at Danmark skal betale sagens 

omkostninger.  

 
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://dn.dk/Files/Billeder/Miljoe_Klima/Energi/Collage_Klimarapport_tryk.jpg


 

 
 

 

Vidste du, at vi dyrker foder til husdyr på mere end 80 procent af Danmarks 

landbrugsareal? 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik - Statistikbanken 2014  

 

 

 

 

 

Tak for i dag og på gensyn i 2015 

DN Kalundborg 

 
          

http://foelg.us4.list-manage.com/track/click?u=e4c3e1e452e6294a97df8d6ee&id=555f14e0ce&e=e820c75cb6

