
 
                                                                                                                                                                   …………. Vi ta’r naturens parti 

 

Årsmøde i DN Kalundborg 
Søndag d. 10. november 2019 på Kalundborg Vandrehjem 

 

PROGRAM: cirka tider 

Kl. 14:00 Registrering af medlemmer og udlevering af stemmesedler 

Kl. 14:10 Velkomst v/formand Susanne Ladefoged 

Kl. 14:15 Indlæg ”Mere plads til natur – hvor og hvordan med multifunktionel jordfordeling”    

              v/landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, Lisbet Ogstrup 

Kl. 15:00 Debat og spørgsmål 

Kl. 15:15 Årsmøde iht. vedtægter:  
               Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår Thomas Eriksen 
               Valg af stemmetællere - bestyrelsen foreslår Karen Düring og Lasse Edlev 
               Bestyrelsens årsberetning v/formand Susanne Ladefoged 
               Valg af bestyrelses medlemmer 
               Valg af suppleanter 

               Forslag fra medlemmerne 
               Eventuelt 

Kl. 16.45 Farvel og tak v/Susanne Ladefoged, DN Kalundborg 
 

Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægterne på førstkommende afdelingsmøde. 

 

  
 

BESTYRELSEN 2018-2019 
 

Formand:     Næstformand 

Susanne Ladefoged   Hans Guldager Christiansen  

 

Medlemmer: 

Charlotte Rye   

Christian Høgh Sørensen 

Erling Jacobsen  På valg Genopstiller 

Finn Roel Ringe  På valg Genopstiller 

Jette Reeh     

Peter Breinholt   

Tommy Kristoffersen  På valg Genopstiller ikke 

     

Suppleanter:  

Claus Høgh Hansen  På valg Genopstiller 

 

Lars Jensen    Ny-opstiller til bestyrelsen 

Ulrik Heimann   Ny-opstiller til bestyrelsen 



 

Bestyrelsens årsberetning 2019 

 

I år er det 12 år siden, at DN Kalundborg blev dannet ved sammenlægning af lokalkomiteerne i 

Kalundborg, Bjergsted, Hvidebæk, Gørlev og Høng. Sammenlægningen fulgte kommunalstruktur-

reformen, hvor de selvsamme 5 kommuner blev lagt sammen til Ny-Kalundborg.  

”NY” er siden strøjet – og vi kalder os i daglig tale blot DN Kalundborg. I år er det 10 år siden 

jeg overtog roret og aflagde årsberetning første gang i den nu store NY-DN Kalundborg afdeling. 

Afdelingen dækker geografisk et areal på over 604 km2 - 160 km kystlinje og 201 km vandløb. 

Når jeg ser tilbage på disse 10 og 12 år, så synes jeg, at vi i DN Kalundborg har rigtig meget at 

være tilfredse med og stolte af. 

Vi har banket vores navn fast – vi nyder respekt og vores arbejde anerkendes. Vi bliver inviteret 

med i arbejdsfora og vores høringssvar tages seriøst til efterretning. Vi har, som vores årlige 

klagestatistikker viser - vundet næsten alle vores klagesager. At vinde en klagesag betyder både, 

at vi kun klager, når der er grund hertil – og samtidig er en vundet klagesag medvirkende til, at 

danne præcedens for de offentlige instansers kommende afgørelser på området.  

I stedet for at takke Jer alle for jeres støtte i slutningen af årsberetningen – vil jeg derfor takke 

jer nu i begyndelsen – for uden jeres støtte ville dette arbejde ikke være muligt.  

Så stor tak til alle Jer betalende medlemmer for jeres økonomiske støtte og tak til alle Jer, som 

også yder et stort stykke arbejde i DN Kalundborg. TAK. 

 

Ud over papirarbejdet med behandling af de mange afgørelser vi modtager, så har det sidste år 

budt på en del anderledes, krævende, til tider udfordrende – men også spændende tiltag.  

 

Vi har i år valgt at nævne: 

Eventen ”Fredninger i fare” i januar måned, hvor Dansk Folkeparti fremsatte forslag i 

Folketinget om, at fratage DN retten til selvstændigt at rejse fredningssager. At kunne rejse 

fredninger er hjerteblod for DN. Vi protesterede højlydt på Vesterlyng en solbeskinnet vinterdag i 

januar dag sammen med over 50 deltagere. Alle sang med på ”Der er et yndigt land” og 

borgmester Martin Dam talte godt om validiteten af DNs fredningsarbejde. Resultatet af 

afstemningen i Folketinget af det, som DN kalder for et fundamentalt angreb på naturbeskyttelsen 

i Danmark, blev da også, at DN forsat selvstændigt kan rejse fredningssager – men husk, at det 

suverænt er Fredningsnævnet, som træffer afgørelsen om en fredning skal gennemføres eller ej. 

 

I Februar kårede vi Evighedstræ nr. 11 i Kalundborg kommune – en Avnbøg på Møllebakken. 

Træet er nummer 95 på landsplan. Kåringen betyder, at der er særligt fokus på bevarelse af dette 

træ, da det besidder nogle bevaringsværdige værdier. Repræsentanter fra kommunen viste rundt 

og forklarede om den naturpleje, som der foregår på Møllebakken i disse år. Til lejligheden 

trakterede vi med kaffe, the og ”træstammer” 

 

I 2011 plantede vi 100 Egetræer ved Gørlev sø i anledning af Danmark Naturfredningsforenings 

100 års jubilæum. Træerne har haft en svær start med mange ODDS mod sig. Vi har derfor også i 

år ”hygget” os med le slåningsdage, hvor vi har slået vegetationen rundt om træerne, så de får 

bedre grovilkår. 

 

Kommunalpolitikerne har stillet midler til rådighed for kommunens borgere i byerne – puljen 

kaldes ”Få det fixet”. Gørlev by har fået stillet 1,0 million kroner i udsigt til projekter, som byens 

borgere ønsker gennemført. DN har foreslået og arbejdet med en Krible-Krable bro på det lave 

vand i Gørlev sø samt en Naturlegeplads syd for Gørlev sø. Derudover er vi gået ind i arbejdet 

omkring 2 shelter og 1 Multtoilet også ved Gørlev sø. DN har søgt og fået tilsagn om ekstern 

støtte på i alt kr. 66.000,00 ud over midlerne fra ”Få det fixet” puljen. Det er nu op til Gørlev bys 

borgere, at bestemme om tiltagene skal gennemføres, så området ved Gørlev sø bliver et 

attraktivt og rekreativt område. 

 

Naturen er trængt og arter forsvinder hastigt, hvorved naturen forarmes. DN Kalundborg ønsker 

at gøre en indsats for at højne biodiversiteten med mere ”vild med vilje” områder, flere insekter, 

flere fugle og smådyr, kort sagt en større artsrigdom. Vi har derfor igangsat projekt ”Flora- og 

faunapletter” – et projekt, hvor vi på 2 udvalgte grøftekantsstrækninger ved hjælp af en mere 

skånsom slåning vil fremme biodiversiteten. Projektet er blåtstemplet af Teknik og Miljøudvalget 

og kommunen har bistået med den første jordbehandling. Vi håber, at der stadig selv efter mange 

års hård slåning gemmer sig en frøpulje i jorden. Derudover vil vi hjælpe biodiversiteten lidt på 

vej ved såning af 2 forskellige frøblandinger i 2020. Vi forventer nogle børnesygdomme – men 

også succes, så ideen kan videreføres flere steder i kommunen. Den nuværende flora på de 2 



 

strækninger er i sommers registreret af DN – og vil blive fulgt de kommende år. Kun derved får vi 

et retvisende billede af udviklingen i grøftekanternes biodiversitet ved mere skånsom slåning. 

 

Kalundborg Forsyning har et ønske om øgning af indvindingen af overfladevand fra Tissø fra 3,5 

millioner m3 til 5-7 millioner m3 for at fremtids sikre procesvand til Kalundborgs store industrier 

fortrinsvis Novo. Kalundborg kommune ønsker en bred opbakning til udvidelsen grundet de mange 

forskelligartede og til tider modsatrettede interesserer. Kommunen nedsatte derfor i 2018 et 

forum – ”Tissø forum” - hvor alle interessenter omkring Tissø og tilknyttede vandløb blev 

inviteret til at komme med input og forslag. DN Kalundborg deltog selvfølgelig, og vi var godt 

klædt på til det første møde i Tissø Forum. DN ønsker bl.a., at sikre en tilstrækkelig 

vandgennemstrømning i Nedre Halleby å og især i Flasken året rundt, fugleøerne samt botanikken 

på Tissøs bredder. Nu efter et lille års tid er arbejdet afsluttet med, at kommunen fremlagde en 

model for regulering af afstrømningen fra Tissø, som præcis tilgodeser de holdninger, som DN 

Kalundborg havde fremført. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med. Kalundborg kommune 

påtænker efter vores oplysninger, at nedsætte et nyt forum for regulering af Nedre Halleby å, 

Sukkerkanalen op Flasken – DN er naturligvis også klar til at være en medspiller i dette forum. 

 

Året har også budt på en del blandede oplevelser – her nogle udvalgte: 

 

Kommunens ”Udviklingsstrategi frem mod 2030” indeholder efter vores opfattelse mange 

positive intentioner – men desværre ingen konkretisering, hvorfor det hele mest er en gang varm 

luft i tomme ringbind! Udviklingsstrategien er uambitiøs, utilstrækkelig, u-konkret og ganske 

uforpligtende for kommunens politikere! Vi savner konkretisering og bindende målsætninger på de 

mange gode intentioner, hvilket også fremgår af vores høringssvar. Vi savner ligeledes stærkt en 

revision af kommunens Natur og Miljøpolitik fra 2008 - så kære politikere – Det er en ommer! 

 

De 2 kunstgræsbaner, som kommunen anlagde i 2014 blev i 2016 efter vores påklage 

hjemsendt til kommunen af Klagenævnet til fornyet behandling. Klagenævnet fandt, at 

kommunens beregninger ikke var tilstrækkelige. Kunstgræsbanerne udleder miljøproblematiske 

stoffer, der overskrider de tilladte grænseværdier, til vandmiljøet dvs. grundvandet og vandløb. 

Nu snart 4 år efter Klagenævnets hjemsendelse til fornyet behandling har kommunen endnu ikke 

lovliggjort banerne. Dette mener vi skal ske via nedsivning til eksisterende dræn og udledning til 

renseanlæg. Kommunen har oven i købet fornyligt genopfyldt banerne med et tykt nyt lag 

granulat til fornyet udledning af miljøproblematiske stoffer. politikerne respekter altså ikke en 

højere instans’ afgørelse. Kære borgmester og politikere - det er bare IKKE i orden! 

 

Klagenævnet har ligeledes for godt 2 måneder siden hjemsendt kommunens miljøgodkendelse fra 

2014 til Asnæs’ fiskeopdræts udledning af u-renset spildevand til Kalundborg Fjord til fornyet 

behandling. Om kommunen også vil sidde dette krav om fornyet behandling af miljøtilladelsen 

overhørigt i årevis for at slippe for, at tage stilling til og især at rette op på deres fejlbehandling, 

kan vi sagtens forestille os.  

   

I marts i år afgjorde Klagenævnet igen, at der ikke kan opføres et ferie- og hotelbyggeri på det 

fredede område kaldet ”Klintegården” på Røsnæs. Den gamle fredning fra 1977 indeholdt godt 

nok vilkår om opførelse af et hotelbyggeri indenfor 100 meter kystbeskyttelseszonen. Kommunen 

tabte imidlertid byggeretten 1. april 2001 ved indførelsen af udvidelse af strandbeskyttelseslinjen 

til 300 meter, da kommunen ikke gjorde indsigelser mod udvidelsen på Klintegårdsarealet. I 2009 

– 32 år efter fredningen rejste kommunen derfor en om-fredning af arealet for at generhverve 

byggeretten på det fredede areal udenfor 300 meter beskyttelsen. Fredningsnævnet godkendte 

om-fredningen i 2012, men DN Kalundborg påklagede om-fredningen og kommunen tabte sagen i 

Klagenævnet i 2013. Herefter stævnede kommunen Klagenævnet, men tabte sagen i Byretten i 

2015. I 2016 indleder kommunen nu dialog med Kystdirektoratet om muligheden for dispensation 

til opførelse af hotelbyggeri og ferielejligheder indenfor rammerne i fredningen fra 1977. 

Kystdirektoratet meddelte herefter i 2017 dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til byggeriet. 

Vi klagede og vandt altså sagen igen i år med 8 ud af Nævnets 10 medlemmers stemmer! 

Til sagen hører også et forsøg fra Kalundborgs politiker på, at få Klagenævnet til at genoptage 

sagen, som dog afvistes af Klagenævnet samt politikernes forgæves forsøg på, at få byggeriet 

gennemført som et af de 12 pilotprojekter med byggerier langs vores kyster, som Venstre 

Regeringen åbnede op for i 2015! 

Det er hjerteblod for DN Kalundborg, at denne sidste grønne bynære kile mellem kysten og 

baglandet forsat skal henligge ubebygget og bevaret som frit tilgængeligt naturområde for 

offentligheden og byens borgere. 



 

Kalundborg kommune ønsker at fælde 50 store Bøgetræer svarende til 22 % af Fredsskoven på 

Møllebakken. Bøgetræerne i den kun 2,2 ha store Fredsskov er forholdsvis unge (kun ca. 100 

år). Skoven er ret lille, og der er allerede foretaget en hel del fældninger samt 4 top-

sprængninger for, at give plads til lysbrønde/nyt buskads i underskoven. Vi er lydhøre overfor 

skov i flere etager, større artsrigdom og foryngelse, men mener umiddelbart, at det er for tidligt, 

at gribe ind i større omfang eller tale om selvforyngelse og træruiner i den unge skov. En fældning 

i denne størrelsesorden afviger fra den politisk vedtagne plejeplan for Møllebakken. Vi er i dialog 

med både fagfolk i vores bagland samt kommunens folk omkring kommunens fældningsplaner.   

Kommunens udviklingsstrategi frem mod 2030 foreskriver mere ”vild med vilje” i byens grønne 

parker – men aftale om mere vildtvoksende faunapletter i en passende diameter rundt om solitær 

træer på græsarealer på Møllebakken ses desværre på intet tidspunkt overholdt! 

 

Et sørgeligt og trist syn var det også, da kommunen ryddede al skov og krat på 

Solbjerggårdsvej i Gørlev den 30. maj i år. Rydningen foregik i småfuglenes yngletid og 

forbipasserende var vidne til en ren massakre på småfuglene, som panisk forsøgte at redde unger 

og reder fra de enorme entreprenørmaskiner. Jf. jagtloven må ”fugles reder ikke forsætligt 

ødelægges, beskadiges eller fjernes og æg må ikke forsætligt ødelægges eller beskadiges” – men 

det så kommunen stort på! 

DN tog straks kontakt til ansvarlige i kommunen – men skaden var sket set fra et fugle perspektiv 

 

Jammerland Bugt Havmøllepark har rumsteret i årevis og gør det stadig. Vi afgav høringssvar 

i foråret, da Energistyrelsen offentliggjorde VVM’en samt tilhørende miljørapport. Det er subjektivt 

om store vindmøller er æstetisk smukke eller visuel forurening. Det lå os derfor stærkt på sinde, 

at afgive et så objektivt høringssvar som muligt. Danmark skal have et mindre og grønnere 

energiforbrug – og forsyningen skal baseres 100 % på vedvarende energi - det står ikke til 

diskussion. DN er derfor generelt positive overfor vindenergi, men DN støtter ikke opsætning af 

havvindmøller i de indre danske farvande. DN mener derudover, at havvindmølle parker 

overordnet er et nationalt anliggende, som skal styres af staten – ikke private internationale 

konsortier under åben dør princippet. Vores opgave var at tage udgangspunkt i naturens 

interesser. Det sidste ord i denne sag er ikke sagt endnu, så vi følger udviklingen nøje og vil 

fortsat blande os i processen, når og hvis der bliver behov herfor. Vores fulde høringssvar kan 

læses på vores hjemmeside. 

 

 

I maj dispenserede kommunen til 

en ulovlig opsat badebro ud for 

Lyngager ved Bjerge strand. 

( broen ses i forgrunden på foto 

til venstre). 

Kommunen havde bare glemt, at 

de i 2014 også gav tilladelse til 

opsætning af en stor badebro ud 

for Juliusvej. Der er mindre end 

30 meter imellem broerne!       
Der var et stort sammenfald i ansøgerkredsene til de 2 broer. Vilkår i tilladelsen til den store bro 

kræver, at broen frit kan benyttes af alle – også sommerhusejerne på Lyngager! Vanddybden for 

enden af den store bro er generelt ca. 30-40 cm! Stranden er en af kommunens fineste 

sandstrande og mest uberørte kyststrækning uden tekniske installationer, da diget stort set 

skjuler sommerhusbebyggelserne. Vi SKAL friholde vores kyster for unødvendige og skæmmende 

installationer. Vi har derfor påklaget den lovliggørende dispensation til bro nr. 2, da vi finder den 

lovliggørende dispensation totalt tåbelig. Klagenævnets afgørelse afventes pt. 

 

Vi kan selvfølgelig ikke gengive et helt års arbejde i en årsberetning, men vi har her forsøgt at 

give et lille varieret billede af, hvad vi bl.a. går og arbejder med. Medlemmerne er selvfølgelig 

velkomne til at kontakte afdelingen for uddybning eller nærmere omkring specifikke emner. 

 

DN er og bliver Terrieren, som bider myndighederne i haserne, hvis vi ikke finder deres afgørelser 

i harmoni med gældende lovgivning eller hvis dispensationerne indeholder uhensigtsmæssige 

lempelser til skade for natur, dyr og mennesker.   

DN Kalundborg kæmper for en rig natur og et sundt og rent miljø – også i det kommende år.  

 

            Susanne Ladefoged, Pva.  bestyrelsen    

Klagestatistik vedlagt som bilag 


