
 
                                                                                                                                                                   …………. Vi ta’r naturens parti 

 

Årsmøde i DN Kalundborg 
Søndag d. 23. oktober kl. 14:00 på Café Hangover 

 

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 om de gamle kulturplanter langs Lundevej v/Hans Guldager 

Kl. 14:45 Indlæg om mere natur på din sommerhusgrund v/Thomas Edlev 

Kl. 15:15 Pause – kaffe 

Kl. 15:45 Præsentation af bestyrelsen 

Kl. 15:50 Årsmøde iht. vedtægter:  
               Valg af dirigent    - bestyrelsen foreslår Thomas Edlev 
               Valg af stemmetællere   - bestyrelsen foreslår Karen Düring og Ulla Højer 
               Bestyrelsens årsberetning   - ved formand Susanne Ladefoged 

               Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer  - bestyrelsen foreslår genvalg af Erling, Lars, Ulrik 
               Valg af op til 3 suppleanter   - bestyrelsen foreslår genvalg af Claus, Finn  
               Forslag fra medlemmerne  - ingen modtagne forslag ved fristens udløb 
               Eventuelt 

Kl. 16:45 Farvel og tak v/Susanne Ladefoged 
 

  
 

BESTYRELSEN 2021-2022 
 

Formand:      

Susanne Ladefoged   

    

Næstformand 

Ib Jensen 

 

Bestyrelses medlemmer: 

Charlotte Rye     

Christian Høgh Sørensen    

Erling Jacobsen  På valg  Genopstiller 

Jette Reeh    

Lars Jensen   På valg  Genopstiller 

Peter Breinholt   

Ulrik de Hemmer Heimann På valg  Genopstiller v/fuldmagt 

     

Suppleanter: 

Finn Roel Ringe  På valg  Genopstiller 

Claus Høgh Hansen  På valg  Genopstiller   



 

Bestyrelsens årsberetning 2022 

 

Biodiversitetskrise, klimakrise, energikrise, CO2 udledning, tørrere varmere somre, vandingsforbud 

og Corona på vej tilbage! 

Vindmøller, ja tak – men ikke i mit udsigtsfelt. Solcelleparker, ja tak – men ikke i min baghave. 

Folketingsvalg lige om hjørnet – partier, der taler om grøn omstilling – en omstilling som kun kan 

gå for langsomt, men hvordan og hvorledes? 

Energiselskaber, der beder om en lille bid af vores udsigter til opstilling af vindmøller, mens arter 

uddør på grund af menneskets udbredelse, naturødelæggelser og ressourceforbrug. 

Byggeboom, der kræver sin store bid af vores fælles naturresurser – råstofindvinding og 

indvinding af overfladevand, der påvirker både naturen, landskabet og vandmiljøet. Kun 10 % af 

vores hav udlægges som urørt hav. Overfiskeri og dumpning af slam. 

Inddragelse af byens grønne åndehuller til boligbyggeri og ha efter ha, der bebygges med 

energikrævende mega centre.  

Affaldsmængderne vokser og vokser. Genanvendelsesprocenten i vores kommune ligger i den 

bedre ende blandt landets kommuner – men hvad med generel nedbringelse af 

affaldsmængderne? Resurseforbruget har for længst passeret, hvad kloden kan reproducere. 

Hvornår er nok, nok? 

 

Ja, der er rigtig meget at forholde sig til i øjeblikket – og et er sikkert, 

 

Naturen har i årtier været under hårdt pres, og vi kan frygte, at der er stor risiko for, at 

presset og rovdriften på naturen bliver endnu større i de kommende år. 

 

Vil der blive drevet rovdrift på træ til brændsel – også træ som burde ligge til naturligt forfald i 

skovbunden? Vil arealer, der burde henligge som natur til forbedring af biodiversiteten blive 

genopdyrket til fx svinefoder? Vil potentielle naturarealer blive tilplantet med energiafgrøder fx 

pil? Ja truslerne mod naturen er mange – og vi må alle give et bidrag. 

 

DN arbejder for en hurtig, klog og grøn omstilling. Opstilling af flere vindmøller er en vigtig brik i 

løsningen af klimakrisen. Den grønne omstilling kræver mere vindenergi både på havet og på 

land. Vindmøller vil præge dele af vores landskaber og udsigter. En god planlægning er derfor alfa 

og omega for opbakningen og udbygningen af vindmølleenergi. Jammerland Bugt kystnære 

havmøllepark rumsterer fortsat. Vi har tidligere tilkendegivet bekymring for placeringen af de 

kystnære møller og ”åben dør” princippet. Bekymringer som vi fortsat fastholder. 

 

Men vi må ikke glemme, at Naturen er derude – og naturen er altid åben, og naturen er dejlig. 

 

Hvorfor tages biodiversitetskrisen og klimakrisen ikke 

mere alvorligt – hvordan kan vi få flere til at hoppe med 

på den grønne bølge? Vi arbejder for mere – ikke 

mindre natur – og det kan I hjælpe os med. 

Biodiversitet er langt fra en topprioritet, når vi indretter 

vores haver til trods for, at vildere haver kan gøre en 

forskel for biodiversiteten. Thomas Edlevs indlæg viser 

et af mange små tiltag, som vi alle kan bidrage med. 

Det er kun at komme i gang. 

   

 
 

Kalundborg kommune vandt desværre ikke miljøminister Lea Wermelin’s landsdækkende 

konkurrence ”Danmarks vildeste kommune”. Konkurrencen og oddsene var også hårde. Det var 

derfor prisværdigt, at vores kommune tilmeldte sig konkurrencen samt tog de første skridt til at 

gøre nogle kommunale arealer mere vilde fx har man kunne nyde en flot blomstrende indkørsel til 

rådhuset hele sommeren. Der er dog plads til meget mere af samme slags. Vi håber, at I ligesom 

os vil hjælpe kommunen og politikerne til at fortsætte denne linje til glæde for insekter, 

sommerfugle og små fugle.  

 

Året har som vanligt budt på mange og forskelligartede 

opgaver fra høringssvar over besigtigelser, dialoger med 

myndigheder og privatpersoner, besvarelser af elektroniske 

henvendelser til events og arrangementer samt gennemgang 

af de mange myndighedsafgørelser, som vi modtager. Vi 

behandler alle henvendelser og yder hjælp i den 

udstrækning, som resurserne som frivillig rækker til.  



 
Af de mange sager siden sidst har vi i år valgt at nævne: 
 

 

Plejeplan for Eskebjerg Vesterlyng – august 2022 

Den gamle plejeplan er 39 år gammel. DN har i årevis påtalt overfor Kalundborg kommune, at en 

revidering var mere end nødvendig, da området i årtier har fået lov til at gro til. Vi har afgivet 

høringssvar til udkast til plejeplan og agiteret for en førstegangsrydning af hele området samt  

specificering af konkrete og målbare plejetiltag, så de kommende års 

pleje kan genskabe og fastholde den naturtilstand, som fredningen og 

områdets botaniske værdier fordrer. Kommunen har desværre ikke 

været lydhør herover for. 

Da vi ikke mener at plejeplanen retsligt lever op til ”bekendtgørelse om 

udarbejdelse af plejeplaner”, er fyldestgørende nok med baggrund i 

fredningen samt er utilstrækkelig og ikke konkret og målbar nok, har vi 

valgt at prøve plejeplanen i klagenævnet. 

 

 
 

 

Plejeplan for Møllebakken 2021-2025 

Samarbejdet omkring udarbejdelse af 2. generations plejeplan for Møllebakken forløb i fin dialog 

med kommunens landskabsarkitekt, som ved en medarbejderudskiftning fik overdraget opgaven 

med udarbejdelse af den reviderede plejeplan. Vi mødte stor forståelse for ønsket om ”mere vild” 

med vilje, u-klippede arealer og primært hjemmehørende arter. Dog så vi forskelligt på, om 

Møllebakken skulle indpasses i kasser udarbejdet af et forskningscenter for Skov og Landskab eller 

plejes, genskabes og fastholdes iht. vilkår i fredningen. Kassen Den robuste legepark mener vi 

konflikter med fredningens vilkår om beskyttelse og udvikling af de landskabelige og 

naturmæssige kvaliteter / sikring og forbedring af dyrelivet og det naturligt hjemhørende 

planteliv, hvorfor vi har valgt at prøve plejeplanen i klagenævnet. 

 

 

 

”Få det fixet” i Gørlev 

Den 12. august blev det grønne rekreative område ved 

Gørlev sø, hvor vi har været tovholdere på etablering af 

Shelterplads, multtoilet, naturlegeplads, krible-krable bro 

samt tørskoet hævet træ-sti igennem moseområde 

indviet. Prisen for det samlede projekt rundede 1 million, 

hvoraf vi har skaffet halvdelen fra eksterne fonde. Stor 

tak til Nordea fonden, Friluftsrådet, VELUX fonden samt 

Lokale & Anlægsfonden.  
 

 

 

Club Røs 

Opførelse af et feriecenter og fritidsanlæg Club Røs bag Dyrehøj 

vingård på Røsnæs, mener vi ikke kan realiseres indenfor lovens 

rammer, da projektet strider mod både den politisk vedtagne 

Kommuneplan, Planloven, Naturbeskyttelsesloven samt 

Museumsloven. Derudover er vi dybt bekymret for om 

levebetingelserne for Danmarks sjældneste sommerfugle tæt på 

projektområdet påvirkes så voldsomt, at arter som Fransk 

Bredpande, Rødplettet Blåfugl og Okkergul Pletvinge forsvinder i 

Danmark. Trods vores bemærkninger i forhøringen gav 

politikerne grønt lys til at arbejde videre med projektet. 

<= Fransk Bredpande 

Kattrup vildnis 

Vi har ligesom resten af Danmark drøftet naturparker, nationalparker og naturnationalparker 

grundigt. I Kalundborg er et 900 ha stort privat projekt Kattrup Vildnis, hvor ejerne ønsker at 

sætte naturen fri undervejs. I løbet af nogle år påtænkes udsat store græssere som fx elg, bison 

og vildheste bag hegn. Formålet er ved udfasning af skov- og landbrugsdriften, tilførsel af store 

planteædere og naturgenopretning, at skabe bedre forhold for flora og fauna. DN har plads i 

følgegruppen og følger det store spændende projekt tæt - også med afdækning af biodiversiteten.  

https://kalundborg.dn.dk/vi-arbejder-med/goerlev-soe-faa-det-fikset/
https://kalundborg.dn.dk/vi-arbejder-med/hoeringssvar/
https://www.kattrupvildnis.dk/


 

Løst og fast 

Derudover har vi bl.a. holdt dialogmøder med ”Nej tak til motorvej på Røsnæs” omkring en fast 

Kattegatforbindelse, Kalundborg Forsyning omkring fremtidens behov for vandindvinding, 

Kalundborg kommune omkring kommunens håndtering af tilsanding af Flaskens udløb i Storebælt, 

dialogmøde med Naturpark Åmosen omkring op- og nedhalingspladser i Nedre Halleby å,  

 

Afholdt vælgermøde op til kommunalvalget, deltaget i Naturdag på Røsnæs samt afholdt Naturens 

Dag på Tyrsgaards Rekreative Univers og Nat i naturen med overnatning i det fri og stjernekig 

samt affaldsindsamling. Vandreture i Bjergsted Bakker, Klinteskoven, Tissø og Fugledegård samt 

Flasken og Vejlen. Vi har støttet Kalundborg kommune i etablering af en klimaskov i Sæby med 

læserbreve ligesom vi er i dialog med Bjergsted borgere omkring alternativ placering af motorvej 

forbi Bjergsted.  

 

Florarapporter: 

 

Vores to dygtige og flittige 

botanikere har igen i år 

travet naturen tyndt og 

udarbejdet skønne 

florarapporter.  

Alle rapporter kan læses 

på vores hjemmeside. 

 

Floraen på Hybeshøj. 

Fællesfoldens flora. 

Gisseløre, geologi, 

historie og især 

botanik. 

Stenrands flora. 

Floraen på Kattrup 

gods. 

Floraen i skovene på 

Kattrup gods.  
 

Vi har afgivet høringssvar til Kommunens naturpolitik, Affaldsregulativ og affaldsstrategi for 

husholdningsaffald samt statens Natura 2000 plan nr. 157 planperiode 2022-2027,  

  

 

Fredningsnævnet 

 

DN har i 2022 været på besigtigelse med Fredningsnævnet i 

følgende sager: Besigtigelse af beboelsesbygning – det 

tidligere stuehus til en landbrugsejendom foran Svallerup 

kirke. Hverken Kalundborg kommune eller DN kunne 

anbefale nedrivning af hensyn til kulturmiljøet – men 

Fredningsnævnet tillod alligevel menighedsrådet nedrivning.  

 

Fredningen tillader max 200 bådpladser på Gisseløre. 

Fredningsnævnet tilladelse til ekstra 20 bådpladser 

påklagede vi og vandt. Vi har været i dialog om tilladelse 

til ekstra 20 jollepladser indenfor eksisterende moler. Vi 

enedes om 20 pladser til joller på max 18 fod. 

 

Fredningsnævnet har bedt om DNs bemærkninger til et 

projekt på Sønderstrand, Røsnæs – men vi har officielt 

endnu ikke modtaget et konkret projektforslag eller 

brugbart materiale til afgivelse af bemærkninger. 
 

 

Et års arbejde kan ikke gengives i en årsberetning, men vi har her udvalgt nogle få sager, som vi 

mener giver et varieret billede af, hvad vi bl.a. går og arbejder med. Du kan også følge vores 

arbejde på vores hjemmeside. F.eks. flora- og faunaprojekt med grøftekanter, vandindvindingen 

på Tissø, Nej tak til svinefarm ved Gørlev for blot at nævne nogle af de sager, vi følger løbende. 
  

Du kan læse meget mere i vores nyhedsbrev på: https://kalundborg.dn.dk/nyheder/nyhedsbrev/  

Naturen har ingen stemme, men igennem DN bliver naturen hørt. Vi er med til 

at sætte den grønne dagsorden. Vi er Danmarks største grønne forening og det 

er vi ikke kommet sovende til. 

 

I 111 år har DN stået vagt om naturen – og det fortsætter vi med – vi står fast 

på, at naturen skal have mere plads. Det kan vi kun gøre med jeres hjælp – så 

mange 1000 tak for det.  

Pva.  Bestyrelsen, Susanne Ladefoged, Formand    
 

      

 

https://kalundborg.dn.dk/naturen-i-kalundborg/floraen-i-kalundborg/
https://kalundborg.dn.dk/vi-arbejder-med/groeftekanter/
https://kalundborg.dn.dk/vi-arbejder-med/vandindvinding-tissoe/
https://kalundborg.dn.dk/vi-arbejder-med/vandindvinding-tissoe/
https://kalundborg.dn.dk/nyheder/nyhedsbrev/


 

Klagestatistik udvikling siden sidste årsmøde: 
 
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  - vundet, hjemsendt til fornyet behandling 
Miljøgodkendelse til nedlæggelse af tank 1304 + 1315 og nyopførelse  tank 1304 på Statoil – vundet 
Fornyet miljøgodkendelse til 6 tanke på FDOs lager på Asnæs (utidssvarende og forældet) – ikke afgjort 
 

Klager: påklaget i 2019: 
Bekæmpelse af Rynket Rose på STOLD med Round Up - tabt 
 
Klager: påklaget i 2020: 
Fredningsnævnets disp.  t/spejderlejrs udvidelse af opholdstiden på Nekselø i fuglenes yngletid - ikke afgjort 
Lovliggørende tilladelse til Kunstgræsbanen i Gørlev – ikke afgjort 

Afgørelse om ikke VVM pligt på ferielejlighedsbyggeri i Mullerup havn – ikke afgjort 
 
Klager: påklaget i 2021: 
Plejeplan for Møllebakken – ikke afgjort 

Digegemmenbrud Kåstrup/Tømmerup -  ikke afgjort 
Digegemmenbrud Tingvej 5 - ikke afgjort 
Vandindvinding af overfladevand fra Tissø i samarb. med Danmarks Sportsfiskerforening og DNs 

hovedforening - ikke afgjort 
 
Klager: påklaget i 2022: 
Plejeplan for Eskebjerg Vesterlyng - ikke afgjort 
Klaptilladelse af forurenet materiale fra Gisseløre sejlrende i samarb. med hovedfor. – ikke afgjort 
 
Miljøgodkendelser påklages i samarbejde med Hovedforeningen, idet afdelingen ikke er klageberettiget i 

Miljøgodkendelser, men afdelingen har bistået med 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, nyheder og orientering 

ellers tilmeld dig på vores hjemmeside www.dn.dk/kalundborg under ”Nyheder” 

 

Farvel og tak for i dag – Kom godt hjem og på gensyn den  
 
 
15. nov. Naturens forarmelse og vildere natur som løsningen - foredrag 
 
Arter uddør på grund af menneskets udbredelse, 
naturødelæggelse og ressourceforbrug.  
 
Dansk natur har det også skidt – faktisk ligger vi i bund 
i EU – og derfor er der brug for at gentænke en dansk 
naturforvaltning, der i højere grad tager udgangspunkt 
i naturens egne præmisser. 
 

 

 

Hør debattør, naturfotograf, digter og politisk naturskribent Rune Engelbreth Larsen gøre os 
klogere på den danske naturkrise, og hvorfor vildere naturnationalparker kan være en del af 
løsningen på problemet. Gratis adgang. 

http://www.dn.dk/kalundborg

