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Klagestatistik udvikling siden sidste årsmøde: 
 
 
Klager: påklaget i 2009: 
Anmeldelse om fjernet beskyttet dige i Drøsselbjerg – Afgjort i 2019, diget skal reetableres 
 

Klager: påklaget i 2014: 
Tilladelse til udledning af u-renset spildevand fra Asnæs fiskeopdræt – sekretariatet – hjemsendt i 2019 til 
fornyet behandling i Kalundborg kommune 
 

Klager: påklaget i 2017: 
Bekæmpelse af Rynket Rose med Round Up på § 3 beskyttet strandeng – ikke afgjort 

Bortgravning af brinker på 850 meter af Bøstrup å  - ikke afgjort 
Nedlæggelse af 210 meter beskyttet dige ved Høng – vundet 
Nedlæggelse af 88 meter beskyttet dige ved Avnsøgård – vundet 
Nedlæggelse af 1 ha strandeng ifm. Ny-Vesthavn – indgået forlig om 2 ha erstatnings eng 
Miljøgodkendelse til renovering af tank 1303 på Statoil – ikke afgjort 
Miljøgodkendelse til nedlæggelse af tank 1304 + 1315 og nyopførelse af tank 1304 på Statoil – ikke afgjort 
Fornyet miljøgodkendelse til 6 tanke på FDOs lager på Asnæs (utidssvarende og forældet) – ikke afgjort 

Opførelse af 1400 m2 ridestald på Asnæs – hjemsendt til fornyet behandling 
Klintegården – Kystdirektoratets principielle afgørelse om opførelse af feriecenter – vundet 
 
Klager: påklaget i 2018: 
Ingen 
 

Klager: påklaget i 2019: 

Badebro ud for Lyngager, Bjerge strand – lovliggørelse af badebro - ikke afgjort 
Landzonetilladelse, stor glastilbygning til Dyrehøj vingård uden vilkår om stedse vedligeholdelse af 
skærmende beplantning – indgået forlig, da der blev udfærdiget et tillæg om beplantning 
Bekæmpelse af Rynket Rose på STOLD med Round Up - ikke afgjort 
Indvinding af 70.000 m3 grundvand til markvanding i St. Fuglede – påvirkning af vandstanden i sø/mose  
med spidssnudet frø ej belyst - ikke afgjort 

Udvidelse af husdyrbruget på Sæbyvej 60 – sekretariatet - påvirkning fra emissioner ikke tilstrækkeligt 
belyst - ikke afgjort 
 
 
Miljøgodkendelser påklaget i samarbejde med Hovedforeningen, idet afdelingen ikke er klageberettiget i 
Miljøgodkendelser, men afdelingen har stået for udarbejdelsen af klagepunkterne. 
 

 
 

 
Naturen er klemt inde mellem motorveje, parcelhuse og 
store landbrugsarealer. Danmark har Europas mindste og 
ringeste natur og naturarealet er i tilbagegang. Det 
betyder, at flere og flere arter er truede, og nogle ved 
helt at forsvinde fra Danmark. Det sker blandt andet 
fordi, naturen ligger for spredt mellem byer og veje og 

dyrkede marker. Den har svært ved at udvikle sig på de 
små arealer, og der bliver derfor færre vilde dyr og 
planter. Den udvikling skal standses. Naturområderne 
skal have mere plads og bedre sammenhæng, så dyr og 
planter kan trives og udvikle sig. 

 
 
Modtager Du vores elektroniske nyhedsbrev med tilbud om ture og arrangementer mm. ellers tilmeld dig på 

vores hjemmeside www.dn.dk/kalundborg under ”Nyheder. Vi hører gerne fra medlemmerne om ønsker til 

ture og arrangementer ligesom du er velkommen til at være med-turguide på dit egen turforslag. 

 

 

Farvel og tak for i dag 
 

http://www.dn.dk/kalundborg

