
 
                                                                                                                                                                   …………. Vi ta’r naturens parti 

Årsmøde i DN Kalundborg 
Søndag d. 23. september 2018 

på Cafeen på Vesterlyng Camping 
 
PROGRAM: cirka tider 

Kl. 13.30 – 15:00 Vandretur på STOLD 

Kl. 15:15 Registrering af medlemmer og udlevering af stemmesedler 

Kl. 15:30 Velkomst v/formand Susanne Ladefoged 

Kl. 15:35 Årsmøde iht. vedtægter:  
               Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Jakob Beck Jensen)  
               Valg af stemmetællere (bestyrelsen foreslår Karen Düring og Michael Busk) 
               Bestyrelsens årsberetning v/formand Susanne Ladefoged 
               Valg af bestyrelses medlemmer 
               Valg af suppleanter 
               Forslag fra medlemmerne 

               Eventuelt 

Kl. 16.30 Farvel og tak v/Susanne Ladefoged, DN Kalundborg 
 

Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægterne 

 

  
 

BESTYRELSEN 2017-2018 
 

Formand:  

Susanne Ladefoged 

   

Næstformand:  

Hans Guldager Christiansen På valg Genopstiller 

 

Medlemmer: 

Charlotte Rye  På valg Genopstiller 

Christian Høgh 

Erling Jacobsen 

Finn Roel Ringe   

Jette Reeh   På valg Genopstiller  

Peter Breinholt   

Tommy Kristoffersen 

     

Suppleanter:  

Claus Høgh Hansen  På valg Genopstiller 

 



 
Bestyrelsens årsberetning 2018 

 
I skrivende stund er en fast forbindelse over Kattegat helt oppe i vælten. DN Kalundborg har fuld 

forståelse for Røsnæs’ bekymring for, om halvøen skal lægge arealer til infrastruktur, byggeplads 

mm., samt om udsigten vil blive domineret og forstyrret af en fast broforbindelse. DN er i flere år 

blevet afkrævet vores holdning til en fast forbindelse fra forskellige sider af. Alle henvendelser har 

fået det samme svar, som I nu får. Generelt er DN tilhængere af, at de mange midler bliver 

anvendt til udbygning af den offentlige transport i stedet for anlæggelse af flere (motor)veje og 

broer og dermed øgning af bilismen og den deraf affødte luftforurening. Vores holdning til den 

faste forbindelse har vi intet konkret grundlag at udtale os på, idet vi på nuværende tidspunkt 

hverken har set forslag til en hovedlinjeføring eller en alternativ linjeføring, en VVM (vurdering af 

virkninger på miljøet) eller andet konkret, som vi kan forholde os til og udtale os på grundlag af.  

 

Både nationalt og lokalt har DN i 2018 forsat kampen for rent drikkevand – et fælles gode, som vi 

skal stå sammen om, at værne om. Nu foreslår vandværker at rense vores drikkevand for 

sprøjtegifte – men det bør da være logik for alle, at vi skal arbejde for at beskytte vores 

drikkevand mod sprøjtegifte – ikke rense os ud af problemerne med landbrugets synder. 

 

Jf. Miljøstyrelsen er det 13 gange dyrere, at rense forurenet drikkevand end at beskytte det mod 

sprøjtegifte. Vi har arbejdet for, at borgmesteren og de ansvarlige indser, at de skal forbyde 

sprøjtegifte dér, hvor drikkevandet dannes og indvindes. Rensning må ikke blive en sovepude.  

 

Pesticidforbruget: 

Kommunens politisk vedtagne pesticid handleplan for kommunale arealer dækkende årene 2014-

2017 udløb d. 31.12.2017 uden, at der var taget skridt til en fornyelse! 

Efter DNs henvendelse til borgmesteren, er der så småt endelig kommet gang i fornyelsen af 

planen. Den eksisterende pesticidhandleplans formål, er en total afvikling af forbruget af 

pesticider, men de af DN indhentede tal over forbruget taler deres tydelige sprog – nemlig, at det 

er gået stik den modsatte vej. I 2013 anvendte kommune 60 ltr. Round Up og i 2017 blev der 

anvendt 114 ltr. på de kommunale arealer. 

Fra 2013 til 2017 i pesticidhandle planens levetid er der i stedet for nedtrapning altså sket en 

fordobling af forbruget i ”Den grønne industrikommune” Kære politikere, det er ikke godt nok! 

 

Kunstgræsbanerne: 

I 2014 anlagde kommunen 2 kunstgræsbaner for eksterne midler. Midler givet til grønne formål! 

Trods DNs protester blev overfladevandet ikke ledt til renseanlæg, men tilladt nedsivet i 

grundvand og udledt til vandløb. Overfladevandet indeholder jf. kommunens egne beregninger 

miljøproblematiske stoffer, der overskrider grænseværdierne. DN påklagede i 2014 tilladelserne til 

Natur og Miljøklagenævnet, som i 2016 hjemsendte tilladelserne til fornyet behandling, da 

klagenævnet fandt, at kommunens beregninger ikke var tilstrækkelige. Nu 2 år efter har 

kommunen stadig ikke lovliggjort anlæggelserne. 

Banerne har altså i 4 år udledt miljøproblematiske stoffer til vandmiljøet til trods for, at selv et 

barn ved, at vi skal værne om vores grundvand og til trods for, at der ligger dræn under banerne, 

så vandet fra dag ét af, kunne være ledt til renseanlæg! Kære politikere, det er ikke i orden! 

I disse 4 år skulle kommunen yderligere have udtaget 4 årlige vandprøver til måling af 

udledningen af de miljøproblematiske stoffer – men ak, kommunen har i de 4 år ikke foretaget en 

eneste måling. Det er uansvarligt og betyder, at kommunens tilladelser ikke er det papir værd, de 

er trykt på. Kære politikere, det er absolut slet ikke i orden!  

 

Havbrug: 

Regeringen er ude på dybt vand med sit seneste forslag om at ændre loven om miljøbeskyttelse 

og åbne op for nye havbrug. Havbrug belaster naturen i havet voldsomt, fordi store mængder 

kvælstof og fosfor, foder, kobber og medicinrester sendes direkte ud i kystnære områder. 

Regeringen håber, at anlæggelse af muslinge- og tanganlæg kan kompensere for havbrugenes 

forurening. Men der findes i dag ikke anlæg, der effektivt kan rense op, så det matcher 

forureningen fra havbrugene.   

Milliarder af gode skattekroner er anvendt på at fjerne kvælstof og fosfor fra spildevand og 

landbrug for at opnå et godt marint miljø. Alligevel satser regeringen på en fiskeproduktion, der 

tillader virksomheder at hælde kvælstof og fosfor direkte ud i havet. Det er, at sætte samfundets 

indsatser gennem årtier over styr. Det er dumt og unødvendigt. DN peger på, at regeringen skal 

satse på bæredygtig akvakultur, der er lukkede og recirkulerende landbaserede brug. Her er der  

 



 

styr på både fodring, medicinering og udledning - og Danmark er førende inden for dette felt. DN 

har i årevis fulgt miljøtilladelserne til Musholm Lax, hvilket vi også vil gøre fremover. 

DNs jubilæums lund ved Gørlev sø 

I anledning af DN 100 års jubilæum i 2011 plantede vi på et kommunalt areal ved Gørlev sø 100 

små samt 5 store egetræer. De 5 store træer symboliserede de 5 sammenlagte kommuner if. 

kommunesammenlægningen. Vilkårene for de små træer har været hårde. Vildtet har fejet på 

stammerne med mange skader til følge. Et par tørre somre og kommunens hårdhændede slåning 

af arealet har bevirket, at mange træer har måttet lade livet og genplantes. DN har nu i et par år 

slået vegetationen omkring træerne med le et par gange årligt – så ad åre skal der nok blive en 

fin egetræslund til byens/kommunes borgere. Næste slåning med le er den 29. september i år. 

 

   

 

Fredning af en del af Tømmerup Banke  

I 2014 indledes fredningen ”Et sammenhængende græsningslandskab på bakkerne ved 

Tømmerup” En fredning der har til formål, at sikre området som et sammenhængende 

græsningslandskab, hvor de karakteristiske bakker fremstår synlige, at bevare og forbedre 

naturværdierne i området, samt at sikre et artsrigt dyre- og planteliv på overdrevet. 

Her i sensommeren 2018 – 4 år senere – er fredningen en realitet. Området er nu sikret for 

offentligheden, og vil efter en gennemgribende naturpleje fremstå som en fin naturperle med en 

formidabel udsigt og med adgang for alle. Vi siger kommunens biolog Peter Jannerup tak for en 

stor indsats og uvurderlige hjælp if. med frednings arbejdet. 

 

Torsø – en landskabsfredning  

I slutningen af 2017 indledtes fredningen Torsø - et areal ved Vandfaldsmøller. Der er tale om et 

såkaldt rigkær. Torsø er blevet anset som voksested for Myg blomst, der er beskyttet via 

habitatdirektivet, hvorfor bestanden bliver overvåget årligt. Pukkellæbe blev fundet for år tilbage i 

et antal af 25, men er nu forsvundet. Den kan dog være i dvale og dukke op igen. Der er en rig 

flora med omtrent 290 arter indenfor et begrænset areal, heraf er 250 arter oprindelige. En 

pilebeplantning skal via pleje reduceres af hensyn til den oprindelige nævnte vegetation. Der er 

fra det højeste punkt et fald på 15 meter ned til Åmoseåen. Der er ikke tale om en fredning med 

offentliglig adgang, men udelukkende en landskabsfredning til sikring af florarigdommen.  

 

Floraregistreringer 

Vores flittige botanikere Carsten Clausen og Hans Guldager har i år registret flora på Frihedslunds 

eng syd for Klinteskoven ved Tissø, Frihedslunds eng i Lille Åmose syd for Hejrebjerg skov, en 

nedlagt grusgrav overfor Gl. Rand betonvare-fabrik og en eng i Vollerup skov. De flittige 

botanikere har ligeledes udarbejdet 2 nye florarapporter. Mere end tyve værdifulde florarapporter 

er det således blevet til igennem årene og fire mere er undervejs. Tak til Carsten og Hans for et 

grundigt og værdifuldt arbejde.   

 

Evighedstræ nr. 10.  

I maj fik kommunen sit 10. Evighedstræ i DN regi. Træet en Guld Hængepil står ved 

branddammen bag Høng bibliotek tæt på bevægelsesparken. Guld Hængepilen er en værdi afløser 

for den gamle Ask, som stod tæt ved, men måtte lade livet grundet råd. Evighedstræet blev kåret 

på Folkemødet. Desværre trak de mange andre tilbud og boder på Folkemødet mere, så det store 

gamle træ fik ikke den hyldest, som det fortjente ved kåringen. Det lærte vi noget af. 

Vi har Evighedstræ nr. 11 på trapperne – en Avnbøg, som vil blive kåret og påsat emblem på et 

senere tidspunkt. Vi har således udpeget et Morbærtræ, et Platantræ, et Egetræ, en 

Trompetkrone, en Grå El, en Avnbøg, en Guldhængepil, et Bøgetræ, to Asketræer og en Blod Bøg 

som Evighedstræer – 10 forskellige træarter og dermed et pænt repræsentativt udsnit af træer. 



 

Ture og arrangementer  

Igen i år deltog vi på Folkemødet i Høng. Denne gang var temaet ”Insektvenlig have”. Der blev 

bygget insekthoteller og fuglekasser til havens mange små fjedrede beboere. Giftfri have og rent 

drikkevand ligger os stærkt på sinde. 

 

Den landsdækkende Affaldsindsamling blev i 2018 afholdt for 13. gang. Søndag den 22. april 

samlede DN Kalundborg og Ubby Lokalråd mere end 40 personer, affald i Ubby og Kalundborg – 

tak for indsatsen og på gensyn søndag d. 31. marts 2019. 

 

Den anden søndag i september hvert år sætter Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet 

fokus på naturen med eventen ”Naturens Dag” landet over.  Formålet er, at åbne naturen op for 

børn, unge, voksne og ældre. Temaet i 2018 var ”Bevægelse i Naturen”. Dagen blev afholdt i 

samarbejde med Naturpark Åmosen på Fugledegård. Krible-krable, maling på sten og bygning af 

fuglekasser var som sædvanligt et hit blandt børnene – mens de voksne mere var til botanikture, 

indsamling af urter til kryddersnapse og smagning på samme samt en snak om bier og honning. 

 

Foruden at matche de mange landsdækkende tiltag har vi lokalt afholdt mange vandreture, 

deltaget i adskillige arbejdsfora, vandsynsgruppe- og Vandrådsmøder samt møder med Udvalget 

for Teknik og Miljø, Fredningsnævnet m.fl. Vi har som vanligt afholdt et månedligt afdelingsmøde, 

hvor myndighedsafgørelser og henvendelser mv. er blevet drøftet i plenum. Afdelingen er socialt 

velfunderet og fungerer godt sammen, så tak til bestyrelsen m.fl. for et godt samarbejde. 

 

Klima 

2018 blev året hvor kommunen endelig opfyldte sin Klimaaftale med DN. En aftale indgået i 2011 

som betyder reduktion af kommunens CO2 udledning med 2 % årligt frem til 2020. Stort tillykke. 

Nu er vi spændte på, om kommunen når sin EU borgmesterpagt fra 2009 om en 20 % reduktion 

inden 2020. 

 

Klagesager: (Klagestatistik vedlagt som bilag). 

I det forløbne år har vi lokalt ikke fundet anledning til at påklage nogle afgørelser. Vi er heller ikke 

specielt glade for at klage, og vi klager da heller ikke blot for at klage – men kun når vi har 

vurderet, at der blandt de mange sager og afgørelser, som vi dagligt modtager, er sager, som har 

eller vil medføre tab eller skade på naturen, kulturen, miljøet eller borgernes sundhed. 

 

Til gengæld har vi ofte haft lyst til at klage over myndighederne langsommelige og manglende 

ageren i afgørelser og sager. Regeringens udflytning af statslige arbejdspladser har f.eks. 

resulteret i, at Klagenævnet d. 27.08.2018 fremsendte kvittering for modtagelse af en klage 

fremsendt af DN til Klagenævnet d. 10.08.2017 – altså først mere end 1 år efter indsendelsen 

registrerer Klagenævnet modtagelsen af klagen. Kære Regering - det er en fallit erklæring! 

 

Tilsvarende har vi oplevet vores egen kommunes utilstrækkelighed i flere henseender f.eks. sagen 

om kunstgræsbanerne samt kommunens misligholdelse af § 3 kommunale arealer, der er omfattet 

af naturbeskyttelsesloven – det ene areal endda af en fredning, men som nu er så misligholdt, at 

arealerne reelt er vokset ud af beskyttelsen. Kære politikere – I har ikke levet op til jeres ansvar! 

 

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.  

 

Vi mener, at den manglende sagsbehandling og pleje er et tegn på, at medarbejderne i Natur og 

Miljø har alt for få resurser til rådighed - og er alt for pressede.  

Fra 2011 til 2017 blev kommunens budget på Natur og Miljøområdet mere end halveret! 

Kommunens budget er langt under landsgennemsnittet på området Natur og Miljø – dette til trods 

for, at kommunens naturarealer målt i hektar ligger over landsgennemsnittet. Kære politikere, det 

må I da kunne se ikke hænger sammen! 

Det er DNs klare holdning, at Natur og Miljø området i Kalundborg kommune fra politisk side er 

voldsomt udsultet. Kære politikere, få nu rettet op herpå i de aktuelle budgetforhandlinger. 

   

DN Kalundborg fastholder medlemstallet. Vi har således opbakning fra mere end 1000 betalende 

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

Tusind tak til alle Jer, der via jeres støtte gør vores arbejde muligt. 

 

            Susanne Ladefoged, Pva.  bestyrelsen    


