
 
                                                                                                                                                                   …………. Vi ta’r naturens parti 

Årsmøde i DN Kalundborg 
Søndag d. 12. november 2017 på Reersø Kro 
 
PROGRAM: cirka tider 

Kl. 13.30 Registrering af medlemmer og udlevering af stemmesedler 
Kl. 13:40 Velkomst v/formand Susanne Ladefoged 
Kl. 13:45 kombinerede foredrag – filmklip visning og dialog med Chilbal Film 

Kl. 15.45 Pause 
Kl. 15:55 Årsmøde iht. vedtægter:  
               Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Nick Leyssac)  
               Valg af stemmetællere (bestyrelsen foreslår Karen Düring og Lotte Roel Ringe) 
               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 

 
 

Blomstrende Hvidtjørn på Asnæs  Vandstær (foto Søren Harding) 

 
BESTYRELSEN 2016-2017 
 
Formand: Susanne Ladefoged På valg Genopstiller 
Næstfor.: Christian Høgh Sørensen På valg Genopstiller 
 
Medlemmer: 
Charlotte Rye 

Erling Jacobsen 
Finn Roel Ringe   
Hans Guldager Christiansen 
Jette Reeh   
Peter Breinholt  På valg Genopstiller 
Tommy Kristoffersen     
Suppleanter:  
Claus Høgh Hansen  På valg Genopstiller 

Arne Krogh   På valg Genopstiller 
 
Ny opstiller som suppleant: 
Gregers Hellemann   Ny-opstiller 



 

 
Bestyrelsens årsberetning 2017 

 
Nationalt har DN i 2017 forsat kampen for sikring af vores kyster – et fælles gode, som vi skal stå 
sammen om at værne om. Regeringens nye planlov indeholdende en kraftig lempelse af 
kystbeskyttelsen og dermed mere bebyggelse langs med og tæt på kysterne er ikke DNs kop te. 

Et sprøjtefrit Danmark => fødevarer uden gift.  
Forbud mod glyphosat => rigere natur, bedre hjerner.  
Danskerne vil have økologi => 2 ud af 3 danskere siger nej til sprøjtegifte.  
Sig nej til bidræber => stop for insektgifte der fører til massedød blandt bier.  
Ulven er tilbage i Danmark – kampen for at beskytte ulven og mange andre tiltag, til beskyttelse 
og bevaring af den danske natur eller som har stor betydning for mennesker og klima såvel i 
Danmark som globalt har også trukket store overskrifter. I DN Kalundborg kæmper og følger vi 
med, så langt som resurserne rækker.   

 
Seneste kamp er vores åbne skrivelse til borgmesteren, Teknik og miljøudvalget samt topcheferne 
i Plan, byg og miljø omkring den manglende pleje af Eskebjerg – Vesterlyng. Responsen kom 
prompte. Borgmesterens utvetydige svar i dagspressen var, at han blankt erkendte, at han var 
100 % enig med DN, at kommunen ikke havde gjort det godt nok, og at der nu bliver sat fuldt 
fokus på opgaven. Genvælges borgmesteren om 9 dage, vil vi holde ham nagelfast på udtalelsen. 
  
DNs jubilæums lund ved Gørlev sø 
I 2011 fyldte DN 100 år. I den anledning plantede vi på et kommunalt areal ved Gørlev sø 100 
små egetræer samt 5 store. 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 en gang årligt mod de oprindeligt aftalte to gange har bevirket, at mange træer har 
måttet lade livet og genplantes. I slutningen af 2016 blev vi imidlertid bevilget midler fra ”Grønt 

Guld” til genplantning, anskaffelse af 5 leer med tilbehør samt opbindingsstokke. Det betyder, at 
vi i år har holdt vegetationen nede omkring selve træerne. Nu kan træerne ses i den høje 
vegetation, når arealet slås i oktober, så de ikke massakreres. Vi er derfor fortrøstningsfulde med 
hensyn til lundens fremtid. Tak til VELUX Fonden, som finansierer ”Grønt Guld” for støtten. 
 

   

Grønt Guld har ligeledes bevilget mere end kr. 26.000,00 til udarbejdelse af et 40 siders hæfte om  
Naturpark Åmosens vilde orkidéer” – DN takker for den store velvillighed og støtten. 
 
Fredning af 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 som er kendetegnene for 
overdrev. DN kan ikke selv frede, men vi kan bede Fredningsnævnet om at frede et område på 
grundlag af vores argumenter herfor. Det endelige Fredningsforslag er i høring hos partnerne til 
den 4. december i år, hvorefter Fredningsnævnet forventes at vedtage fredningen. Da 
erstatningsgrundlaget til lodsejerne udgør mere end kr. 500.000,00 skal fredningsafgørelsen 
afprøves i Klagenævnet. I 2018 forventer vi dog at Fredningen er en realitet. 
 

Vi forventer at indlede yderligere én ny fredning inden årets udgang – men indtil videre sætter vi 
ikke navn på af hensyn til ejeren og de fremtidige forhandlinger. 
 
 
 



 

Naturpolitisk kagebord – et utraditionelt vælgermøde: 
Kommunalvalget er lige om hjørnet og valgkampen raser rundt omkring os. Naturen er desværre 
ret usynlig i valgkampen – også denne gang. Vi satte os derfor for, at synliggøre naturen med et 
utraditionelt vælgermøde – Naturpolitisk kagebord – kaldte vi det. Ideen var, at hver af 
kandidaterne fra 11 politiske partier eller lokallister stillede med en kage, som visualiserede 
partiets natur og miljøpolitik. Kandidaten kundgjorde sin 
natur politik med udgangspunkt i sin kage. Mødet var 

vellykket og blev afviklet i en utrolig positiv og munter 
stemning, hvor der var plads til, at kandidaterne på en 
pæn måde mobbede hinandens kager lidt. Der kom 
mange aktuelle og relevante spørgsmål til kandidaterne 
fra deltagerne. Alle kandidater tilkendegav ønske om 
samarbejde og sparring med DN og næsten alle 
kandidater så gerne mere økologisk dyrkning, så alt i alt 

et godt valgmøde. Enhedslistens kage blev med 47 % af 
stemmerne en suveræn vinder ved afstemningen om 
hvilken kandidat, der medbragte den bedste kage.  
 

DNs kage med frugtbar muld, grønne enge, rene vandløb med 

padder, fisk og insekter, fugle og ren luft. Kort sagt: mangfoldighed 

og stor biodiversitet.                  

 

 

Floraregistreringer 
Vores flittige botanikere har igen i år registret og udarbejdet flere nye florarapporter over 
udvalgte områder f.eks. ”Kystskoven ved Kalundborg” og ”Floraen på en eng – Bul Brogaard”.  
 
Vand- og Naturråd  
Vandrådsarbejdet dækker perioden 2015-2021. Vandrådet for vandområde 2.1 Kalundborg består 
af 20 medlemmer, denne gang ligeligt fordelt mellem de grønne og de økonomiske interessenter. 
Vandrådet fik tildelt to obligatoriske opgaver samt én frivillig opgave. Deadline er udgangen af 

2017, hvor den politiske behandling af forslagene skal være færdig.  
Opgave 1 handler om afgrænsning af små vandløb, (under 10 km2 opland) omfattet af 
vandplanlægningen. Dette foretages ud fra nogle faglige kriterier udarbejdet af DCE og DTU Aqua. 
Opgave 2 handler om kvalificering og revision af udpegningen af kunstige og stærkt modificerede 
vandløb. Den frivillige opgave 3 handler om en kommentering på videreførte vandløbsindsatser fra 
forrige vandplansperiode. Landbruget ønsker ikke, at medvirke til forbedringer af vandmiljøet, 
hvis det påvirker afvandingsinteresserne. Til gengæld vil de heller ikke stå i vejen for 
forbedringer, hvis vandafledningen kan opretholdes. Det har givet nogle gode diskussioner i 
vandrådet og et klart forbedret samarbejde. Regeringens materiale har været meget mangelfuldt 
og fyldt med fejl og tidshorisonten alt for kort, så det er vanskelige forhold vandrådet arbejder 
under. 
20 Naturråd på landsplan skal nedsættes inden d. 15. januar 2018. Naturrådene har til opgave 
inden d. 15. juli, at vejlede kommunerne med udvikling af eksisterende natur samt prioritere ny 
natur, som binder ny og gammel natur sammen – en politisk aftale if. med Grønt Danmarks kort. 

Naturråd nr. 16 dækker Slagelse, Sorø, Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommune. Vi mener 
imidlertid, at kommunes biologer har udført så grundigt et arbejde if. med Grønt Danmarkskort, 
som er en del af den kommende Kommuneplan, at vi har valgt at nedprioritere Naturrådet.  
 
Ture og arrangementer  
Igen i år deltog vi på Folkemødet i Høng med temaet ”Ud med sprøjten” – altså drop gift sprøjten 
og dyrk haven økologisk. Formålet er, at motivere haveejere til at droppe giften i haven og 
dermed spare grundvand, natur og mennesker for påvirkning fra sprøjtegifte i private haver. Vi 

belønnede de første 40 personer, som registrerede deres have som giftfri med en biologisk dyrket 
plante. Interessen og spørgelysten var igen i år stor blandt de besøgende. 
 
Affald i Naturen er spild af resurser. Langt størstedelen af vores affald kan genbruges, ligesom det 
kan være skadeligt for dyr. Affald skæmmer naturen. Den landsdækkende Affaldsindsamling blev i 
2017 afholdt for 12. gang. Søndag den 2. april samlede DN Kalundborg og Ubby Lokalråd, 40 
personer i alt, affald i Ubby – tak for indsatsen og på gensyn søndag d. 22. april 2018. 

 
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 for 
børn, unge, voksne og ældre. I Kalundborg invitererede vi i 2017 for 9. gang i samarbejde med 
Danmarks Ornitologiske forening, Naturskolen og Danmarks Jægerforbund børn og deres familier 



ud i naturen på spidsen af Røsnæs. Temaet i 2017 var ”Mangfoldighed i Naturen”. Museturene, 

pandekagebagning 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 såsom Affaldsindsamling, Naturens Dag, 
Vandrefestival, Skovens Dag og Vandets Dag har vi lokalt traditionen tro og som vanligt med stor 
tilslutning afholdt den årlige vintertravetur i Bjergsted Bakker, inviteret på Nattergal tur til 

Madesø, vandretur Reersø rundt, vandret i waders i Åmose å’s vand igennem den kulsorte 900 
meter lange Bromølle tunnel med flagermus rundt om ørerne. Der er gået 2 vandsyn, deltaget i 
adskillige Vandsynsgruppe- og Vandrådsmøder samt møder med Udvalget for Teknik og Miljø og 
ikke mindst afholdt et utraditionelt vælgermøde.  
 
Som noget nyt har vi afholdt et krible-krable arrangement for børn på Reersø, samt bygget og 
hængt fuglekasser op i Høng skov. 

 
Vi har igen i år modtaget rigtig mange henvendelser fra borgere, som ønskede vores hjælp eller 
råd. Vi har ydet råd og hjælp i den udstrækning, som resurserne rakte til. Alle henvendelser er 
besvaret. Vi har som vanligt afholdt et månedligt afdelingsmøde, hvor myndighedsafgørelser og 
henvendelser mv. er blevet drøftet i plenum. Afdelingen er sammentømret og fungerer godt 
sammen, så tak til jer alle for godt samarbejde. 
 
Og så til noget helt andet …. 

 
Mange klager i 2017 – desværre.  
Vi har i det forløbne år desværre fundet anledning til at påklage mange tilladelser og 
dispensationer til Miljø og Fødevareklagenævnet – hele 10 styk. 9 klager i 2017 samt 1 klage i 
2016 efter afholdelse af sidste årsmøde. Vi er ikke specielt glade for at klage, og klager heller ikke 
blot for at klage – men vi har vurderet, at der blandt de mange sager, som vi dagligt modtager og 
gennemser, har været 10 sager, som har eller ville medføre tab eller skade på naturen, kulturen 
og miljøet eller borgernes sundhed og velfærd. Det er en kedelig stigning i klagesager, som vi 
gerne var foruden. DN er dog 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 stigningen i 
klagesager er et tegn på, at medarbejderne i Natur, plan og byg har for få midler og er for 
pressede. Det kan resultere i for hurtige og ikke nok gennemarbejdede afgørelser. Det er DNs 
klare holdning, at Natur og miljø området i kommunen fra politisk side udsultes økonomisk. 

 
Klagerne har bl.a. drejet sig om nedlæggelse af beskyttede jord og stendiger, nedlæggelse af 
beskyttet strandeng, sprøjtning med Round up på beskyttet strandeng, bortgravning af brinker i 
Bøstrup å, fornyet miljøgodkendelse, renovering og etablering af tanke på Statoil i Kalundborg 
samt etablering af biomasse fyret blok på Dong på Asnæs. Vi mener ikke, at det stillede 
sikkerhedsniveau til disse virksomheder, der opererer med enorme mængder benzin og Ethanol 
er høje nok, hvilket branden af Avista Oil bestyrkede os i. Virksomhederne er placeret klods op af 
Kalundborg by, så vi mener, at der skal stilles ekstra store krav til sikkerhed, lugt og emission af 

hensyn til Kalundborg Fjord, undergrunden og borgernes sikkerhed. 
 
Krav om erstatningsnatur gav pote 
I forbindelse med igangsætning af første etape 
af ny Vest havn gav Kalundborg kommune 
dispensation til nedlæggelse af 1 ha strandeng, 
uden, at der blev stillet krav om udlægning af 
erstatningsnatur. Det var DN ikke tilfredse 
med, så dispensationen blev sendt i Natur- og 
Miljøklagenævnet. Både Lerchenborg Gods, 
Kalundborg Havn og Kalundborg kommune var 
meget forhandlingsvillige, så efter hurtige 
forhandlinger landede resultatet på udlægning 
af 2 ha erstatningsnatur. Der blev stillet krav 

om 5-årige vilkår, hvor der tages slet på den 
nye strandeng ligesom dræn kappes. Det giver  
det nye areal gode muligheder for at udvikle   

sig i den ønskede retning. Efter tinglysning af aftalen om udlægning af 2 ha erstatningsnatur trak 
DN klagen tilbage. 



 

 
Klage over Asnæsværkets ombygning til biomassefyret blok 
DN mener ikke, at det er bevist, at det er CO2 klimaneutralt at fyre med flis. Transporten af 
200.000 - 500.000 tons flis til Asnæs – måske helt fra Sydafrika – er ikke bæredygtigt i vores 
øjne. Asken skal derudover opbevares i deponi. Efterspørgslen på flis vil eksplodere og dermed 
også prisen. Leverancerne kan ikke anses for at være stabile og opmagasinering af store flis-
bunker på kajarealer kræver konstant behandling for at undgå selvantænding. Miljømæssigt er 

det et stort tilbageskridt, ligesom økonomien er tvivlsom. DN påklagede 4 forhold i tilladelsen.  
1. Luftforurening (Røggasser). DNs krav om foranstaltninger til fjernelse af NOx blev 

imødekommet 
2. Luftforurening (Røggasser). 120 timers produktion uden filtre tilladt – DNs krav om filtre i 

hele produktionstiden blev imødekommet 
3. Luftforurening (Emission). 200 % overskridelse i 5 % af tiden tilladt – reguleres af EU-

lovgivningen – så kravet frafaldet 

4. Krav om, at støjoverskridelser bringes ned på grænseværdierne i lovgivningen – DNs krav 
blev imødekommet 

Efter flere hårde forhandlinger med DONG og Miljøstyrelsen opnåede DN, at Miljøstyrelsen 
meddelte vilkårsændringer til miljøgodkendelsens pkt. 1, 2 og 4. Klagepunkt 3 var reguleret af 
lovgivningen. Miljøstyrelsen opdagede undervejs i forhandlingerne flere fejl i tilladelsen, som de 
løbende rettede. Vi kunne herefter frafalde klagen og glæde os over, at borgerne i Kalundborg by 
slipper for at få en hel del støj og forurening ind over byen. 
    

Klager vedr. tanke på Statoil 
Vi har påklaget 2 miljøgodkendelser til renovering og/eller ny-opførelse af tanke på Statoil, idet vi 
ikke mener, at der er krævet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, hvorfor sikkerhedsniveauet 
ikke er acceptabelt. Tankene anvendes til opbevaring af benzin eller Ethanol. Vi mener f.eks., at 
tankene skal fuldcoates og ikke kun 1 meter op ad siderne, samt, at hele arealet kaldet 
”tankgården” skal sikres så evt. lækage i tankene ikke ender i grundvandet eller fjorden. Om vi 
har krævet sikkerhedsforanstaltninger ud over, hvad loven åbner op for, må tiden vise. 
 
Ulovligt molebyggeri på Reersø havn lovliggjort  
Byggeriet af den nordlige mole på Reersø havn har haft vores bevågenhed. Et byggeri, som vi fra 
starten af har ment var overflødigt og skæmmende. Et byggeri som mindre end ét år efter 
etableringen vidste sig, at have den stik modsatte effekt end projekteret. Et byggeri som 
overskrider den tilladte højde med 100 %.  En overskridelse, som vi mente, var sket helt bevidst 
ud fra devisen, det er nemmere at få tilgivelse end tilladelse blev som ventet lovliggjort af 

Kystdirektoratet. Det er vores opfattelse, at Kystdirektoratet har handlet lemfældigt og 
uprofessionelt, hvilket bygherren Fonden Reersø havn har benyttet sig af til stor visuel skade for 
det omkringliggende miljø. Om molen får den påståede berettigelse kan kun tiden vise. 

 
Kystsikring på Knudsvej 44, Reersø – en fejlvurderet myndighedsafgørelse.  
I 2009 byggedes et grundmuret hus nærmest helt ud i vandlinjen ud for Knudsvej 44 på Reersø 
med kommunens velsignelse. I foråret 2010 begyndte henvendelserne at strømme ind hos DN, 
idet der nu var påbegyndt etablering af en ulovlig kystbeskyttelse som hindrede offentlighedens 

passage. I februar 2011 besigtigede Kystdirektoratet kystsikringen og udsteder lovliggørende 
tilladelse hertil med krav om indbyggede trædesten i stenkastningen, idet både Kommune og 
Kystdirektorat vurderer, at passage ikke vil være muligt ved højvande. Maj 2011 påklager DN 
Kalundborg dispensationen. Juni 2012 efter mange skriverier mellem kommune, Kystdirektorat, 
ejere af grunden og DN, taber DN klagen, idet Transportministeriet stadfæster Kystdirektoratets 
tilladelse for som Transportministeriet skriver, ”offentlighedens ret til at kunne færdes på stranden 
er sikret ved, at der er stillet krav om, at der skal være trædesten de steder, hvor det ikke er 

muligt, at passere ved normal daglig vandstand”. Nu 5 år efter modtager vi stadig henvendelser 
over den manglende passage – for passage ER IKKE muligt. Vi har i år været i dialog med 
myndighederne flere gange – men Kystdirektoratet vasker hænderne og fastholder, at der ER ilagt 
trædesten, så vilkårene er opfyldt uagtet, at passage er ikke eksisterende.  
På baggrund af formålet med strandbeskyttelseslinjen er det vores generelle holdning, at der ikke 
bør meddelelses dispensation til kystsikring af enkeltejendomme eller meget korte strækninger 
uden en overordnet samlet planlægning for hele strækningen. Kun herved undgås tilsvarende 

sager. 
 
Klagestatistik findes på sidste side.  
 
 



 

 
Trampestien til Reersø – en gammel kending! 
En gammel kending spøger stadig. Vi hører jævnligt, at det er DNs skyld, at der ikke kom en 
ordentlig cykelsti til Reersø, men blot en meget vanskelig farbar trampesti – sidenhen grussti. 
Historien er kort fortalt den, at i 2006 udtalte daværende borgmester i Gørlev kommune Jørgen  
Arnam-Olsen ved indvielsen af Sjællands Leden bramfrit, at nu kom der en cykelsti mellem Gørlev 
og Reersø. Dette til trods for, at Gørlev kommune på daværende tidspunkt end ikke havde  

ansøgt Vestsjællands Amt herom, og til trods for, at ansøgningen i Teknisk udvalg i den nu 
hedengangne Gørlev kommune var planlagt - og 3 år senere i september 2009 blev ansøgt som 
en trampesti, hvilket borgere og cyklister nok ikke lige opfattede som en cykelsti. 
Anlæggelsen krævede både dispensation fra Naturbeskyttelsesloven samt flere fredede 
fortidsminder. Miljøcenter Roskilde (nu Naturstyrelsen) dispenserede i 2009 til trampestien – stien 
blev anlagt i foråret 2011, tilsået med græs (ej lovligt) og sidenhen ændret – men stien var og er 
en trampe/grussti. Asfaltering har på intet tidspunkt været planlagt fra myndighedernes side. 

Sagsforløbet har været yderst komplekst. DN har været inviteret af Fredningsnævnet if. med 
besigtigelse af fortidsminderne, ligesom DN har været klageberettiget på dispensationen fra 
Naturbeskyttelsesloven – hvilket vi IKKE har gjort brug af! Derudover har DN på intet tidspunkt 
været involveret i beslutningsprocessen. DN håber, at vi hermed får sat en stopper for de 
ukorrekte rygter! 
 
Hvem er træ-morderen i Gørlev? 
I 2016 konstaterede vi, at et stort flot Lindetræ – det vestligste i alleen på Bindeleddet i Gørlev 

skrantede. Store dele af kronen blev bladløs midt på sommeren. I år i 2017 er den helt gal – 
kronen var i sommers næsten bladløs. DNs nærmere undersøgelse afslørede, at træer har været 
udsat for et voldsomt og meningsløst hærværk – kun med det ene formål at slå træet ihjel. Lidt 
detektiv arbejde afslørede, at ukendte gerningsmænd eller mand i 2016 sprayede en rød ring 
rundt om stammen i forbindelse med, at kommunen fældede et par andre træer, som stod for tæt 
på vejbanen. Dette i håb om, at kommunen ved en fejl også fældede dette træ. Kommunens 
mænd undrede sig imidlertid over, at dette sunde og smukke træ skulle fældes, hvorved træet i 
første omgang reddede livet. I år har DN dog konstateret, at der er boret dybe huller hele 
stammen rundt tæt på jordoverfladen. Hvilken gift og i hvor store mængder, det er hældt ind i 
træet, kan vi kun gætte på. Det er noget svineri. Træet er nu så svækket, at det er yderst 
tvivlsomt, om det overlever. DN har anmeldt hærværket til Kalundborg kommune, som har 
indgivet en politianmeldelse. 
 
Menneskers afbrænding af fossilt brændstof og skov har gennem de sidste 100 år ophobet 

store mængder af CO2 i atmosfæren. Klimaforandringerne er en realitet. 
Et træ i vækst optager CO2. Et træ binder CO2 i lang tid. Træ som byggemateriale og brændsel 
mindsker behovet for fossilt brændstof (olie, kul og gas). Træer er landskabselementer og 
hjemsted for stor biodiversitet. Gør noget godt for klimaet, dig selv og planeten – plant træer.  
 

   
 
Den nye Planlov vedtaget – ændringer i kystbeskyttelsesloven i høring  
På sidste årsmøde var det med bange anelser, vi imødeså vedtagelsen af den nye planlov og 
ændringer i kystbeskyttelsesloven. Vi frygtede for skovene, de landskabelige værdier, naturen, 
miljøet og især kysterne. Det ser ud som om, at vores frygt var velbegrundet. Det bliver nu meget 
lettere at få dispensation til visse aktiviteter indenfor strandbeskyttelseslinjen ligesom Planloven 
liberaliseres og lempes, således at der f.eks. kan bygges op til 500 m2 i landzone uden 
landzonetilladelse. Vi vil komme til at se mange flere erhverv i det åbne land ligesom borgernes 
høringsfrister nedsættes til ca. det halve. Kystbeskyttelsesloven er i skrivende stund i høring. 
Vedtages den udgår hensynet til natur og landskaber, krav om behov udgår og alt kan kystsikres 
– også områder uden bebyggelse. Den siddende Venstre regering fortsætter med, at forarme 
vores natur yderligere. Hvornår stopper det? 



 

 
 
DNs høringssvar på planer og sager til officielle myndigheder.  
DN har i det forløbne år afgivet svar og bemærkninger til: 

 2. generations handle- og plejeplaner vedr. Natura 2000 områder. Fire høringssvar til 
Kalundborg kommune og tre høringssvar til Naturstyrelsen. (Staten) 

 Forudgående høring til præcisering af planlægningen for igangsætning af første etape af 

Kalundborg Ny Vest havn. 
 Partshøring og offentlig VVM-høring for gravetilladelse og råstofindvinding på Stenrand 10, 

4470 Svebølle 
 Gentagne skriverier og dialog med Kystdirektoratet vedr. en privat kystsikring ud for 

Knudvej 44 på Reersø. En kystsikring som hindrer offentlighedens passage ved højvande. 
 
DN Kalundborgs ønske for fremtiden  

Om det skyldes Regeringens angreb på vores alle sammens fællesværdier og især kysterne, vores 
lokale arbejde eller noget helt tredje, må står hen i det uvisse – men vi er glade og taknemmelige 
for, at vi fastholder medlemstallet. DN Kalundborg har således opbakning fra mere end 1000 
betalende medlemmer. Tusind tak til alle Jer, der støtter os. 
 
Vi ønsker os en mere grøn og natur- og miljøvenlig regering og kommunalbestyrelse. Vi vil derfor 
opfordre til, at man til det kommende kommunalvalg stemmer på et grønt parti, der vil beskytte 
og udvikle naturen i vores kommune – stil derfor spørgsmålet ”Hvad vil du gøre for naturen i 

Kalundborg kommune” til din kandidat, før du sætter dit kryds om 9 dage. 
 
Vi kæmper for en rig natur og et sundt og rent miljø – også i det kommende år. 
 
      Susanne Ladefoged
      Pva.  bestyrelsen 
 

 
 

  

Fuglekassebygning Høng skov              Folkemødet i Høng ”Giftfri Have”     Troldebjergskoven, Ubby      
 
 

Næste arrangement er den traditionsrige vandretur i Bjergsted Bakker søndag d. 28. januar 2018 

 

Farvel og tak for i dag 
 

Tak for jeres opmærksomhed og kom godt hjem. 

 

   
Gøgeurter ved Bjerge strand         Røsnæs sydvendte skrænter 



 
 

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 – afventer afgørelse 
 
 
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 
 
 
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” 
 
 

http://www.dn.dk/kalundborg

