
 

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

vandhuller, som tidligere, men derimod et par enkelte nedlæggelser og etablering af 

erstatningsvandhuller. Vi har gennemgået alle tilladelser. Ingen af tilladelserne har givet årsag til 

påklage. 

 

Vandløb: 
Afdelingens vandsyns-gruppe deltog i 4 af de 6 årlige vandsyn i september og oktober. 

I år er der gået vandsyn på Reersø Ornum/Bjerge Enge/Vinde Helsinge Åeng, Kelleklinterenden, 

Reerslev Møllerende og Kindelbækken – Langholmrenden og Enghaveløbet kunne vi ikke afse 

resurser til at deltage i. 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. 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 marts, 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  
 

Den årlige landsdækkende affaldsindsamling 

søndag d. 27/4 bød på rigtig sommerligt forårsvejr, 

hvilket nok holdt mange hjemme i haverne. Det 

lykkedes alligevel 7 personer, at få ryddet godt op i 

hen smidt affald på det fredede område på 

Gisseløre, Houget og langs Strandstien og 

Kystvejen. Et par timers arbejde i det dejlige vejr 

indbragte 75 kg brændbart affald, 8-10 kg jern, en 

del glasfiber rester fra både formentlig slået i 

stykker af orkanen Bodil samt flamingo, glas og 

dåser med og uden pant. Andre frivillige 

indsamlede affald ved Hareskovvej området. 

 

 

 
 

Den landsdækkende kampagne HOLD NATUREN REN 2015 

afholdes søndag d. 19. april 
 

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

 

 
 

 

Besigtigelser med Fredningsnævnet og Naturklagenævnet: 

 
Fredningsnævnet: Vi har deltaget i flere møder og besigtigelser bl.a. på Nekselø samt afgivet 

bemærkninger til Fredningsnævnet vedr. en del ansøgninger. 

 

Naturklagenævnet: vi har deltaget i ét møde i 2014 på Asnæs skovvej,  

 

 

Evighedstræer 

DN har tidligere kåret 7 Evighedstræer i Kalundborg kommune. Træerne er Morbærtræ, Platan, 

Gråel, Rødbøg, Eg, Trompetkrone og Ask.  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 

 

 

Desværre har langfingrede samlere ”lånt” emblemerne på vores evigheds træ nr. 2, 5 og 7, 

hvilket er rigtig ærgerligt for de personer / turister, som læser om træerne på nettet for derefter 

at tage ud for at se træerne i natura. Vi vil meget gerne have dem tilbage, tak!  



 

 

Kommune- og Lokalplaner mv. 
 

Afdelingen deltager aktivt i debatten om den offentlige planlægning, idet disse lægger rammerne 

for natur- og miljøbeskyttelse – vi har derfor bl.a. indgivet høringssvar til følgende planer mm.: 
 
Afgivet høringssvar – bemærkninger til følgende: 

 Driftsplan for Naturstyrelsens arealer (Naturstyrelsen) 

 Vindmøllepark i Sejerø Bugten (Kalundborg kommune) 

 Flexboliger (Kalundborg kommune) 

 Klimatilpasningsplan (Kalundborg kommune) 

 Opførelse af skulptur på søterritorie på Sejerø (Kystdirektoratet) 

 Opførelse af maritim shelter på Røsnæs Nordstrand (Kystdirektoratet) 

 Opførelse af maritim flydeponton mv. på Røsnæs syd strand (Kystdirektoratet) 

 Kystsikring/sandforing på Røsnæs sydkyst (Kystdirektoratet) 

 Opførelse af støttemure og terrænregulering indenfor skovbyggelinjen på Hestehøje 1 og 3  

 Anlæggelse af stenmole og bølgebrydere på Reersø havn 
 

       

      Klagesagsstatistik: årstal i () angiver klage året 

 
Afgjorte/verserende klager: 

 

Vundne i 2014: 

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

2. Asnæs Skovvej, opførelse af væksthus/maskinhus langt fra eksisterende bygninger (2013) 

3. Ølesvej 8 – opførelse af husstandsmølle i et større uforstyrret landskab på Røsnæs (2013) 

 

Tabte i 2014: 

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

 

Endnu ikke afgjorte klager: 

1. Østrupvej, Asnæs – Stor ridehal/driftsbygning på Asnæs – sagen er tidligere anket og 

vundet i Natur og miljøklagenævnet, da bygningen tidligere blev ansøgt opført ”kun” som 

ridehal (2014) 

2. Badebro ved Juliusvej 15, Bjerge strand (2014) 

3. Kunstgræsbane ved Gørlev - Udledning af overfladevand indeholdende miljøproblematiske 

stoffer til vandmiljøet i stedet for til renseanlæg (2014) 

4. Kunstgræsbanen i Kalundborg - Udledning af overfladevand indeholdende miljøproble-

matiske stoffer til vandmiljøet i stedet for til renseanlæg (2014) 

5. 2 landmarks på Røsnæs – 3 store siddeflader samt større platform over mose (2014) 

6. Søvejen 21, St. Fuglede - 180 m2 drivhus med swimmingpool ved Tissø (2014) 

7. Asnæs fiskeopdræt, Kalundborg – manglende renseforanstaltninger af spildevand før 

udledning i Kalundborg fjord (2014). Påklaget af hovedforeningen. 

 
         

Naturens Dag / Røsnæs dag: 
 

Naturdag på Røsnæs som arrangeres i samarbejde med Danmarks Ornitologiske forening, 

Danmarks Jægerforbund, Naturstyrelsen, Raklev Spejderne, Sportsfiskerne m.fl. blev i år afholdt 

for 6. gang og som vanlig med stor succes. Flere hundrede børn og voksne benyttede trods regn 

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..  
 



      

Naturens Dag – Musetur   Fugl i nettet – klar til ringmærkning 

 
Asnæs solcellepark 
I november blev der givet politisk tilladelse til opførelsen af Danmarks største solcellepark. 

Energimæssigt er den placeret helt rigtigt: På syd skrånende marker på et af Danmarks mest 

solintensive steder og kun få hundrede meter til aftagernettet på Asnæsværket. DN-Kalundborg 

har ikke modsat sig anlægget, som vil producere forureningsfri strøm til hvad der svarer til ca. 

8000 familiers forbrug. I vores for høringssvar har DN-Kalundborg påpeget nødvendigheden af 

afskærmning og brugen af refleksfri materialer, hvilket er opfyldt. Desuden har vi ønsket, at det 

blev det lidt mindre alternative forslag uden den vestligste del, der blev realiseret. Ligesom ved 

høringen før vindmølleopstillingen samme sted for tre år siden, er det nemlig DNs mål at bevare 

så meget som muligt af den naturskønne halvø uberørt og altså placere det ny energianlæg så 

tæt på den allerede eksisterende store industri anlæg, Asnæsværket og raffinaderiet. Nok takket 

været Naturstyrelsens enslydende ønske, er det derfor blevet det lidt mindre alternative forslag i 

stedet for hovedforslaget, der blev tilladt, hvilket DN naturligvis er tilfreds med. 

 

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.  


