
 

REFERAT 

 
Kalundborg afdelings ÅRSMØDE  

tirsdag d. 27. november 2007 kl. 19.00 

på Fugledegård ved Tissø 
 

 
Referent: Susanne Ladefoged  

Tilstede: 38 personer 
 
DAGSORDEN: 

Velkomst  

Foredrag v/Henning Fougt om projekt Naturpark Åmosen-Tissø og Fugledegårds tilblivelse 

Valg af dirigent 

Valg af 2 stemmetællere 

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og op til 4 suppleanter 

Indkomne forslag fra medlemmer 

Evt. 

 

 
Velkomst: 

Formand Mikael Hansen bød velkommen til de 38 fremmødte samt 

foredragsholder Henning Fougt. Det første årsmøde i den nye afdeling.  
 

Foredrag: 
Henning Fougt viste en powerpoint om Naturpark Åmosen-Tissø. Henning 

Fougt omtalte og viste bogen ”Vestsjællands Naturpark fra 1970”, som om-
handler Åmosen og Saltbækvig. Bogen endte desværre som en skrivebords 

sag.  
Ved hjælp af økonomisk støtte fra Friluftsrådet på 1,6 millioner, blev der udar-

bejdeet en rapport om projekt Naturpark Åmosen-Tissø – dette blev også en 
skrivebordssag, da Vestsjællands Amt ikke havde økonomi til gennemførelse 

af projektet. Miljøministeren ønskede belyst, hvordan staten kunne gennem-
føre våd-projektet. Ministeriet gennemførte diverse grundige analyser og be-

regninger omkring våd projektet. (Statsligt projekt). Landbruget tilkendegav 
deres syn på jordens store værdi! Forprojektet blev udarbejdet. Arealerne 

strakte sig fra Store Åmose, Kongemosen, Skarridsø og Skovområderne ned til 

Tissø, Lille Åmose og ud til Flasken via Nedre Halleby åmosen. Rapporten vi-
ste, at der på det tidspunkt kun var cirka 10 lovligt registrerede boliger/huse i 

Åmosen. Projektet berørte få store og mange små lodsejere. Lodsejerne blev 
opdelt i 3 kategorier. 1) Vil gerne 2) vil ikke og 3) kan presses - til vådgøring 

af arealerne. Åmosen rummer tydelige fund fra Jægerstenalderen – et af de 
bedste i Europa - store og interessante fund er gjort, Vikingetiden, Middel-

alder og Nyere tid med tørvegravning. Sænkning af vandstanden i mosen har 
gjort stor skade på lagenes indhold/fund, idet iltning sætter gang i en for-

brænding. Lodsejerne i et lille område mod syd – Garbølle – protesterede mod 



 
vandstandshævningen. Gendannelse af Sandlyng å's gamle genslyngede løb – 

betyder dog at Garbølle ikke bliver mere oversvømmet end nu! 
Henning Fougt viser en række billederne fra lokale steder f.eks. gravhøje, 

tunnellen ved Bromølle, arealer ved Åmosen, Ørnebjerg, Hesselbjerg mose 
(vådgøring af område), Ulkestrup lyng som er sprunget i skov (kan genskabes 

som højmose), Connie Hedegaard fik afsat 180 mill. til naturgenopretning i 
Åmosen, da Dansk Folkeparti modsatte sig afsættelse af penge hertil fra den 

omtalte natur milliard.  
Bliver finansloven vedtaget under den nye regering, er der altså afsat 180 

millioner til genopretning. Beløbet rækker dog langtfra, men kan dog dække  
begyndelsen til opkøb af ejendomme. Styregruppen er fortrøstningsfuld. 

Området er et oplagt  naturemne tæt på København.  
RUC har ligeledes udvist interesse for projektet. 
 

Karen Boysen spørger, om der er mulighed for tilførsel af midler fra Brian 
Mikkelsen, da projektet også rummer kulturminder.  

Henning Fougt: Kulturmiljøministeriet har desværre ingen midler pt. Oplyser, 

at Kulturarvsstyrelsen har en vandreudstilling – som formentlig befinder sig på 
Kalundborg museum pt.  

En del landmænd vil gerne være med til vådgøring – men holder lav profil, for 
ikke at blive uvenner med andre landmænd, som ikke er interesseret. 

Jørgen Hansen tilkendegiver håb om, at andre bliver interesseret i projektet, 
da det griber flere alternative projekter med sig f.eks stier, museer mm.  

Ulrik Heimann spørger om, hvad ideen med huset ”Fugledegård” er.  
Henning Fougt: Huset er tænkt som det første formidlingscenter i en akse 

mellem Sorø-Kalundborg og Tissø-Halleby å. Formidlingscentret skal ses i en 
større sammenhæng omkring naturformidling.  

Mikael Hansen opfordrer til at alle erkender,  
 at Åmosen bliver våd under alle omstændigheder – tørvelaget forsvinder 

med 2 cm om året.  
 En vådgøring nu - med kultur og naturværdier intakte, samt erstatning til 

de berørte lodsejere. 

 Eller en vådgøring på et noget lavere niveau efter en sammenbrænding 
efter måske 20 - 40 år. Uden hverken natur, kultur eller hjælp til 

oversvømmede lodsejere.  
 Afgræsning af området fremover er ”et must”! 

 
Valg af dirigent: 

Mikael Hansen foreslår Henning Fogt. Valgt. 
Henning Fougt kunne fastslå, at mødet er rettidigt indkaldt og at forsamlingen 

er beslutningsdygtig. 
 

Valg af 2 stemmetællere: 
Svend Mathiesen (medlem 1683809) og Karen Düring (medlem 1397251) 

 
Aflæggelse af årsberetning: 

Komplet årsberetning  er udleveret skriftligt til alle. 



 
Dette er den første årsberetning efter kommune sammenlægningen.  

Lokalkomiteerne fra 5 kommuner er sammenlagt. Sammenlægningen er 
forløbet godt. Den nye afdeling er sluppet for personstridigheder. Strukturen 

er opdelt efter interesseområder. Onde tunger har påstået at afdelingen har 
spredt sig over for store områder, f.eks. borgmester Tommy Dinesen i dags-

pressen i sommer – men DN Kalundborg afdelingen efterlever DN's formåls-
paragraffer. Gruppestrukturen bliver muligvis begrænset en smule – dog skal 

der stadig være mulighed for, at alle kan finde en gruppe, som passer  lige 
netop til dem. Kattegatbroen truer i horisonten. Bliver broen en realitet - som 

rent infrastrukturmæssigt er en god ide – må DN arbejde med kompromisets 
kunst.  Det samme gør sig gældende med udvidelsen af Kalundborg havn. DN 

har længe sagt, at Kalundborg by har flere indpendlere end udpendlere, hvor-
for DN ikke mener, at kommunen har brug for flere arbejdspladser – 

medmindre at disse nye arbejdere bosætter sig i kommunen.  
 

Vandsynene igennem de sidste par uger har afdækket mange problemer. Den 

2-opdelte deling i kommunen, hvor Vej og Park (den udførende myndighed)  
contra Plan, byg og Miljø (den tilsynsførende myndighed), bærer tydeligt præg 

af manglende koordinering imellem afdelingerne. Afdelingerne har måtte slås 
med en våd sommer, intet kendskab til lokalområdet og en personaleflugt i 

naturafdelingen i kommunen har givet forsinkelser og katastrofale 
oprensninger i vores vandløb.  

DN's stil: Stilen i vandløbssynene har været offensiv! DN er desværre ofte i 
den situation, at det er os der med færrest omkostninger kan tage ”politijob-

bet”. Sportsfiskere, ornitologer og museumsfolk skal have et så godt forhold til 
lodsejerne, at de kan få lov til at færdes på jorderne. Eller som Lisbeth fra  

Kalundborg Museum udtrykte det: man  kan jo ikke hundse med landmæn-
dene, når de pløjer for tæt på gravhøjene, for tænk, hvis de samme land-

mænd fandt et guldhorn – så skulle de jo gerne aflevere det! DN's fortids-
mindegruppe har konstateret, at en stor del af vores fortidsminder mislighol-

des ved oppløjning af  bræmmerne. 

Vandløb – Formanden roser sportsfiskerne for et stort kendskab og viden om 
vores vandløb, vi trækker også på deres viden – DN er på dupperne med 

anmeldelser af overtrædelser f.eks. sprøjtning for tæt på vandløb, oppløjning 
af 2 meter bræmmer og for hård oprensning. 

En glædelig nyhed offentliggøres i dagspressen i morgen. Saltbæk Vig fred-
ningen genåbnes. DN ønsker offentlig adgang via nuværende og kommende 

stier i hele området, at hegning til kvæg fortsat eksisterer – en fordobling af 
de fredede arealer – fredningen er den næststørste fredningssag i Danmark – 

kun overgået af Lille Vildmose fredningen.  
Fremtidsvisionen er ønsket om at genskabe Saltbæk Vig som en saltvands 

lagune. Fordobling af frednings arealet betyder at planter som enkelt måne-
rude og andre kan sprede sig ud af vigen – ud på strandengene, som har 

været intensivt dyrket og sprøjtet i mange år. 
Der skal lyde en opfordring til alle om at deltage i foreningens arbejde f.eks.  

i arbejdsgrupper. 

Jette Vistrup opfordrer til en klapsalve for Mikael Hansen for hans store  arbej-
de for Saltbæk Vig fredningen. 



 
Årsberetning taget til efterretning. 

 
Der skal vælges 4 medlemmer til bestyrelsen og op til 4 suppleanter. 
 

Kandidater:  
Henrik Andersen, Hans Glahn, Steen Schacht, Claus Høgh, Olav Rye Hintze og 

Karen Lundstoft, Lis Dannenberg, Mette Brandstrup,  
 

Resultat af valg: 
 

Kandidat  Valgperiode Medl.nr.  Stemmer 
Steen Schacht 3 år  1676855  27 

Lis Dannenberg 3 år  277223  23 
Henrik Andersen 3 år  681204  22 

Olav Rye Hintze 3 år  1267321  20 
Hans Glahn suppleant 1 år 1726519  14 

Mette Brandstrup suppleant 1 år 599207  11 

Claus Høgh suppleant 1 år 427884  10 
Karen Lundstoft ikke valgt  1726701   0 

 
Indkomne forslag fra medlemmer: 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
 

Evt.:  
Dirigenten takkede for god ro og orden, og ønskede de valgte tillykke. 

Mikael overrakte Henning Fougt bogen ”Fremtidens Natur i Danmark.” 
 

Farvel og tak for i dag v/formanden: 
Tillykke til den nye bestyrelse og tak for deltagelse i årsmødet til de frem-

mødte. 
 

Konstituering: 

Mikael Hansen, formand 
Ulrik Heimann, næstformand 

 
Næste møde:  

Tirsdag den 11. december 2007 kl. 17.30 i Ubby forsamlingshus 
 

 afbud til næstformanden på tlf. 59278743 
 

 
 

Referat godkendt, den 
 

 
_______________________ 

Henning Fougt, dirigent 
 


