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Klagestatistik siden sidst: 
 
 
Klager: påklaget i 2014: 
Tilladelse til opførelse af badebro på lavt vand/sandstrand, Bjerge strand – December 2016 tabt 
Tilladelse til udledning af u-renset spildevand fra Asnæs fiskeopdræt – sekretariatet – ikke afgjort 
 
Klager: påklaget i 2015: 

Gennembrydning / nedlæggelse af 26 + 46 meter stendige ved Havnsø – vundet 
Hybeshøj – anlæggelse af trappe og træflade i § 3 beskyttet overdrev på Røsnæs – vundet 
Op pløjning af § 3 beskyttet overdrev på Røsnæs – vundet 
Opførelse af 108 m2 carport og udhus beliggende i det åbne land uden tilknytning til eksisterende 

bygninger ved Madesø – vundet 
 

Klager: påklaget i 2016:  
Etablering af biomassefyret blok på Dong, Asnæs i samarbejde med hovedforeningen. DONG og 
Miljøstyrelsen imødekom 3 af DNs 4 klagepunkter – forlig - hvorefter DN trak klagen tilbage. 
 
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 – ikke afgjort 
Nedlæggelse af 88 meter beskyttet dige ved Avnsøgård – ikke afgjort 
Nedlæggelse af 1 ha strandeng på Asnæs – forlig med udlæggelse af 2 ha ny strandeng 
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 

 
Klager: påklaget i 2018: 
Ingen 
 
Miljøgodkendelser påklages 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 

 

 

 

Farvel og tak for i dag 
 

http://www.dn.dk/kalundborg

