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PROGRAM 
 
 
Velkomst ved formand Mikael Hansen 

 

Foredrag om projekt Naturpark Åmosen-Tissø og Fugledegårds tilblivelse. 

Foredragsholder: Tidligere borgmester i Hvidebæk kommune Henning Fougt 

 

- Området omkring Fugledegård ejes af staten.  

- Fugledegård er formidlingscenter for vikingefund i og omkring Tissø. 

- På Fugledegård er udgravet en stormandsresidens fra vikingetiden. 

 

Efterfølgende årsmøde jvf. vedtægterne. 

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens årsberetning 

3. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

4. Forslag fra medlemmerne 

5. Evt. 

 

 

BESTYRELSEN: 

 

Formand Mikael Hansen 

Næstformand Ulrik Heimann 

Sekretær Susanne Ladefoged 

Medlem Morten Lindhard 

Medlem Jette Vistrup 

Medlem Lars Kristian Pedersen 

Medlem Ingegerd Heesche 

Medlem Jes Vange 

Medlem Aase Steudel   – på valg  – ønsker ikke genvalg 

Medlem Steen Schacht  – på valg  – opstiller 

Medlem Claus Høgh   – på valg  – opstiller 

Medlem Christian Høgh  – på valg  – ønsker ikke genvalg 

 

Suppleant Henrik Andersen  - på valg – opstiller 

Suppleant Karen Lundstoft  - på valg – opstiller 

Suppleant Jette Egelund  - på valg – ønsker ikke genvalg 

Suppleant Gregers Hellemann  - på valg – ønsker ikke genvalg 

 

 

 

   
Danmarks Naturfredningsforenings tur til Fugledegård den 11. august 2007 



 

DN ÅRSBERETNING 2007 
 
 

Så er år ét i den nye storkommunale virkelighed gået. Intet er som det var, 
og de fleste af vores nisser er flyttet med. 

 
Vores udfordring var, at sammenlægge 2 hele, 1 dobbelt og 1/2 lokalkomité 

og få skabt en DN-afdeling, der fra dag ét kunne fungere effektivt. Der var 

ikke tid til indkøring og ”fjumreår”. Den nye storkommune var et mylder af 
beslutninger, der hver især var principielle og præcedensskabende.   

 
Vi valgte en decentral emneorienteret opbygning. De gamle lokale strukturer 

blev nedlagt, og et mylder af emnegrupper opstod i stedet. Overordnet set 
har modellen virket. Indkomne sager er blevet behandlet i kompetente fora. 

Dog har enkelte skuldre båret urimelige tunge byrder. De har været så uhel-
dige at være kompetente i for mange sammenhænge. Vores største udfor-

dring i det nye år må således være, at få arbejdet fordelt på flere personer.  
 

Vores emnegrupper er i øjeblikket ved at blive revideret. Det første års er-
faring skal inkorporeres i den skrivebordsmodel, vi lagde ud med. Vi havde 

nok for mange, og for overlappende grupper. I nogle områder for lidt lokal 
viden og vinkling. Dette vil nok blive en løbende proces, der skal gentages 

med mellemrum for, at afdelingen hele tiden matcher både personlig kemi 

og konkrete opgaver. Jeg har stor tillid til, at vi nok skal løse opgaven på en 
måde, der vil være god i en rum tid fremover. 

 
De enkeltsager, man normalt vil nævne her, skal af samme grund findes i  

enkelte gruppers beretninger. Som formand vil jeg i stedet nævne, at sum-
men af vores indsats er, at vi er med, når beslutninger træffes og meninger 

brydes. Vi har haft indflydelse på forvaltningens praksis i den nye admini-
stration. Hvad enten det var kommunen eller Miljøcenter Roskilde, der traf 

beslutninger, vi ikke kunne lide konsekvenserne af, har vi anket dem opad i 
systemet. Vores succes er ikke de mange sager, vi har anket til Naturklage-

nævnet mm. Succesen er, når forvaltningerne retter ind og ændrer praksis.  
 

Hver eneste afgørelse, der er blevet truffet i år, har været præcedens-
skabende. Talrige er de diskussioner, vi har haft herom. Om en sag var 

under bagatelgrænsen, eller om den ville åbne en ladeport for beslægtede 
beslutninger, der tilsammen absolut ikke ville være under nogen bagatel  

grænse. Det har krævet rigtig mange resurser i afdelingen. Stort set alle 
afgørelser iht. Natur-, Plan- og Miljølovene er blevet grundigt gennemlæst. 

Jeg tror, det har været arbejdet værd. Om nogle år er meget forvaltning 
stivnet i, hvad ”man plejer at gøre”. Vi skal gøre dette ”plejer” så grønt som 

mulig. 
 

 

 
 



 
 

 
Prisen har bl.a. været, at vi ikke har haft overskud til fremadrettede planer 

og visioner. De skal nok komme. Når jeg ser på vores arbejde med hørings-
svar til Kommuneplan 2009 og Miljømålslovens vandplaner, er jeg rolig. Der 

er mange gode resurser gemt i vores flok.  
 

Vi har også uvejrsskyer i horisonten. Jeg har svært ved at se, hverken en 
Kattegatbro eller havneplan udført uden væsentlige naturforringelser. Min 

frygt er, at vi først får en havn på Asnæs, for så få år senere at få Røsnæs 
spoleret af 6-sporet motorvej. Vi må arbejde målrettet på at få afdækket 

havnens økonomiske kalkuler. Havneprojektet er skabt før bro visionerne. 
Hvis et færgeleje skal afskrives og forrentes over 20 eller 40 år, kan det ikke 

lade sig gøre, hvis der kommer en bro. Vil der være brug for en supercontai-
nerhavn på Asnæs, hvis den kommer til at ligge 50min fra Århus havn? – og 

vil der være brug for en containerhavn på Asnæs, såfremt Slagelse realisere 

en udvidelse af havnen på Stigsnæs?  
 

Vi kæmper for naturen, men må bruge alle argumenter. Der er så mange 
store infrastruktur-projekter i vores nærhed, at jeg tror, at vi kommer til at 

sluge en kamel eller to. Mit håb er nok en jernbanetunnel under Samsø Bælt 
og en moderne havn i sin nuværende dimension. Der skal nok blive stof til 

en avisoverskrift eller to - også i det næste år.  
 

Så er udviklingen i Saltbæk Vig fredningen til gengæld glædelig. Arbejdet 
har ikke fyldt meget i afdelingen det sidste år, men hovedkontoret i Masned-

øgade har lagt sidste hånd på den genåbning af fredningen som Bjergsted 
og Kalundborg Lokalkomitéer påbegyndte i 1999. 

Visionerne er, at få en sammenhængende natur med offentlig adgang i hele 
området fra Viskinge til Vrøj. Det bliver den næststørste fredning nogensinde 

i Danmark. Kun overgået arealmæssigt af Ll. Vildmosefredningen. 
 

Succes kan måles på mange måder. En af de mere ubehagelige var en 
mængde læserbreve i sommers. Det startede med at vores borgmester blev 

sur på min person. Han mente, at jeg var udemokratisk og ønskede at høre, 
om DNs medlemmer virkelig ikke kunne se trygheden og lykken i rygende 

fabriksskorstene og kæmpehavn på Asnæs. Og hvad var egentlig DNs 
ærinde her? Der er ingen oddere eller orkideer involveret. Flere gæffede 

med, og det næsten injurierende niveau skuffede mig faktisk. Men reakti-

onen fra egnens grønne var overvældende. ”Aldrig har så mange svaret så 
validt på så underlødige beskyldninger”. En stor tak herfor til alle. Jeg var 

faktisk rørt til tårer.  
Aviserne fik solgt en masse agurker og sagen sluttede først da Folkebladet 

trykte Danmarks Naturfredningsforening’s formålsparagraf. Alt hvad vi blev 
beskyldt for at blande os uretmæssigt i, stod faktisk at læse her.  

Sagen var en øjenåbner for mig. For det blev tydeligt, hvor mange vi faktisk 
er her på egnen. Og at folk både i og udenfor DN er klar når det gælder.  

 



 
 

 
Min tillid til DN skyldes ikke mindst, at vi, som gruppe, har været forskånet 

for personstrid. Hvis man ser på DN´s sammenlægningsproces på landsplan, 
ser man desværre mange gamle ”sognekonger”, der har svært ved at få 

samarbejdet til at fungere. Der har vi, i Kalundborg Kommune, været hel-
dige. Den plan vi lagde ud med i 2005, med at gæste hinanden i de 5 kom-

muner, og lære hinanden at kende, før det blev alvor, har båret frugt. Da vi 
fusionerede for et år siden, var det med viden og forståelse for hinandens  

 

Stærke, såvel som svage sider. Vores decentrale opbygning gav os også 

mulighed for ikke at sidde lårene af hinanden, men at arbejde parallelt –  
når det var nødvendigt. 

En stor tak og påskyndelse skal derfor lyde fra formandens side for jeres 
overbærenhed, både med hinanden, men så sandelig også med en både 

talende og egenrådig formand. Denne gensidige given hinanden plads er 
ikke noget, vi bemærker til daglig. Men her i en årsberetning må det være 

på sin plads at nævne. Når mange internt i DN kalder os en af de bedst 
fungerende afdelinger, er det primært fordi vi bruger krudtet målrettet på  

de opgaver, vi vil præge.  
Også en stor tak for alt det arbejde, som mange har lagt i afdelingen. Ingen 

i DN er forpligtiget ud over deres egen lyst og vilje. Den har været stor hos 
mange. 

 

Meget er nævnt her, men mere er glemt eller forbigået. Jeg glæder mig til 
endnu et år sammen med jer.  

 
 

Mikael Hansen 
Formand 
 

 

 



 
 

DN Aktive i 2007, der OPSTILLER TIL VALG TIL BESTYRELSEN: 

 

 

Medlem Steen Schacht  

Deltager i emnegrupperne: Råstofindvinding/grusgrave og råstofindvinding 
til søs, affald, vandforsyning og spildevand. Medlem i Agenda 21 

 
Medlem Claus Høgh  

Tovholder i emnegruppen Skovgruppe og deltager i emnegrupperne: 
Råstofindvinding/grusgrave og råstofindvinding til søs. Medlem i Agenda 21 

 
Suppleant Henrik Andersen 

Tovholder i emnegruppen Søer og moser og deltager i emnegrupperne: 
vandløb, havmiljø og strandenge 

 

Suppleant Karen Lundstoft 
 

Aktiv Hans Glahn 
Medlem i emnegruppen: Lokalplaner og anden planlægning og Røsnæs 

gruppen 
 

Aktiv Olav Rye Hintze 
Tovholder i emnegruppen: Stigruppen samt aktiv i havnearbejdet 
 
Emnegrupper: 
 NATUR  
1.1 Søer og moser 

1.2 Vandløb 

1.3 Havmiljø 

1.4 Fortidsminder / beskyttelseslinjer 

1.5 Bevaringsværdige kulturlandskaber 

1.6 Skovgruppe 

1.7 Stigruppe 

1.8 Tilgroning / græsning 

1.9 Grønne byområder  

1.10 Strandenge 

1.11 Flora- og Faunaforurening 

MILJØ  
2.1 Landbrug, bl.a. overholdelse af gældende lovgivning   

2.4 Råstofindvinding / grusgrave og råstofindvinding til søs 

2.5 AFFALD 

2.6 Vandforsyning og spildevand 

Planlægning og fredning  
3.1 Lokalplaner og anden planlægning 

3.2 Husdyrudvidelser 

3.3 Industri, trafik og havne 

Arrangementer  
4.1 Kurser, foredrag og fester, DN Dance 

Lokal - grupper  
5.1 Røsnæs gruppen 

5.2 Reersø gruppen 

5.3 Vesterlyng / Eskebjerg Lyng gruppen 

5.4 Bjergsted Bakker 



 
 

Emnegruppernes årsberetning 

 
NATUR 

 
1.1 Søer og moser 

Der har været en del tilladelser til etablering af søer (17 stk.). Der er i den 
forbindelse lavet forslag til nogle generelle betingelser, som kommunen stort 

set følger. Der har været en enkelt anke på en tilladelse. Anken er endnu 
ikke afsluttet.  

Vi har haft en henvendelse angående vandhul i Nyrup i en ny udstykning, 
hvor jord er skubbet op omkring vandhullet - dette har været fulgt igennem 

året. 
 

1.2 Vandløb 
Lån & Finans pumpede først på året forurenet overfladevand ud i fredet åeng 

og Nedre Halleby i forbindelse med nybyggeri af sommerhus. DN gik ind i 

sagen og fik foranlediget påbud om standsning. 
Flere sager om slåede å brinker er anmeldt til kommunen. 

De fleste fra gruppen samarbejder med flere andre personer både indenfor 
og udenfor DN, om afdækning af vandløbenes tilstand i forbindelse med ud-

arbejdelse af input, ideer og projektforslag til Natur- og Vandplaner. 
Vandløbssyn oktober-november 2007 – se særskilte bilag 

 
1.3 Havmiljø 

Musholm Bugt – Jammerland Bugt.  
Ingen sager i det forløbne år.  

Musholm Lax: Kalundborg kommune er rykket for den endelige godkendelse 
af anvendelse af medicin og hjælpestoffer. Tilladelsen skulle være færdig-

behandlet af det tidligere Vestsjællands Amt inden udgangen af 2006. Der 
produceres uden endelig godkendelse af anvendelse af medicin og 

hjælpestoffer. 

Der er udstedt råstofindvindingstilladelser i områderne Lysegrunde og 
Musholm syd / sydvest – ingen bemærkninger hertil. 

 
1.4 Fortidsminder og beskyttelseslinjer 

Fortidsminder: Siden denne gruppe blev oprettet, har vi arbejdet på følgen-
de måde: 

Ét planlægningsmøde hos Lis Dannenberg. 2 besigtigelses ture gennemført i 
for-året. Enkelte anmeldelser til Kulturarv styrelsen. Efter høst: Én besigti-

gelsestur. Vi besigtigede 15 fortidsminder. Mikael Hansen kom med nogle 
flere fra Røsnæs Sogn.  

Resultat: Der blev anmeldt 13 misrøgtede fortidsminder til Kulturarv Styrel-
sen. 

Vi er blevet helt vilde – vi tager en runde mere inden jul. Lis Dannenberg er 
blevet gruppens mediestjerne. Lis har profileret os både i TV og i Kalund-

borg Folkeblad. 

 
 



 
1.5 Bevaringsværdige kulturlandskaber 

Se 5.2 Reersø lokalgruppe 
 

1.6 Skovgruppe 
Gruppen holder øje med området, og om der sker noget. Der har ikke været 

nogen sager i 2007 
 

 
1.7 Stigruppe 

I 2007 var der ikke de store aktiviteter. Set fra den positive side, så var der 
heller ikke rapporteret nogen problemer til Stigruppen, som vi kunne tage 

stilling til. 
I 2008 ser det bedre ud. Turistkontoret for Kalundborg har inviteret os til at 

deltage i et vandrestiprojekt for kommunen. Vandrestiprojektet skal indgå 
og være en del af det cykelstiprojekt som Turistkontoret for Kalundborg 

næsten er færdig med. Med en del af cykelprojektet skal det forstås, at man 

kan sætte sin cykel fra sig og gå videre på vandrestien. Stierne hænger 
sammen. Status på vandrestiprojektet er at projektet er på idé niveau og vil 

starte op i nær fremtid. 
Cykelstiprojektet som Turistkontoret næsten er færdig med, er et rigtigt flot 

projekt som Turistkontoret kan være rigtig stolte af. Der mangler stadig 
nogle praktiske ting før cykelstiprojektet er helt færdigt. 

 
1.8 Tilgroning / græsning 

 
1.9 Grønne byområder 

 
1.10 Strandenge 

Der er besigtiget følgende strandenge: 
Havnevej på Reersø - oplag af gamle både og affald på arealet. 

Nørrevang i Bjerge - op- og nedhaling af både og kørsel med biler bl.a. 4-

hjuls-trækkere, som ødelægger strandengen, - alle besigtigelser er sket 
efter henvendelser fra borgere. Ingen konkrete forhold, der har medført 

anmeldelser. 
 

1.11 Faunaforurening 
Der er indsamlet – dog mangelfuld – information om lokaliteter med fore-

komst af Bjørneklo. Materialet søges udbygget i 2008 – overdrages Kalund-
borg kommune til hjælp til bekæmpelse af Bjørneklo i årene fremover. 

 
 

MILJØ 
 

2.1 Landbrug – overholdelse af gældende lovgivning 
Der er if. vandløbssyn konstaterede mange overtrædelser f.eks. sprøjtning 

for tæt på vandløb og oppløjning af 2 meter bræmmer (se bilag vedr. vand-

løbssyn).  
 

 



 
 

Forhold - der er påtalt overfor kommunen. Danmarks Naturfredningsforening 
har efter en henvendelse anmeldt fjernelse af 100 meter beskyttet stendige i 

Forsinge. Ejeren forventes pålagt af Kulturarvstyrelsen, at diget genetable-
res. 

 
 

2.4 Råstofindvinding / grusgrave og råstofindvinding til søs 
 

Det DN arbejder for i graveområderne er lokalt: 
At udvikle området til en grøn korridor mellem Halleby Å/ Åmosen og 

Vesterlyng/ Saltbæk Vig. 
Offentlig adgang skal sikres, således at adgangen til arealerne ikke forringes 

i forhold til før gravning. 
Transporten af råstoffer skal foregå på en miljørigtig og naturvenlig måde. 

Levende hegn skal opprioriteres, frem for dyre hegn. 

Kommunen udarbejder lokalplaner for områderne før gravning, disse juste-
res så undervejs. 

Følgegruppen for Bjergsted regionale graveområde skal fortsætte. 
Forhindre bebyggelse i områderne. 

At få nedlagt de fabriksanlæg der i øjeblikket arbejder i forbindelse med grus 
ind-vindingen, når grusgravningen er slut. 

Påvirke retableringsplanerne for områderne. 
 

Det DN arbejder for regionalt er at: 
Fredede områder og områder tæt på fredede områder ikke udlægges til 

råstofindvinding. 
Små råstofområder friholdes for indvinding. 

Infrastrukturen skal indtænkes i forbindelse med nye udpegningsområder. 
Genbrug af materialer skal styrkes. 

Råstofafgiften skal tilbage til respektive kommune. 

 
Det DN arbejder for vedrørende maritim råstofindvinding og import af disse 

er: 
At udvide kendskabet til indvinding af råstoffer under havoverfladen og 

konsekvenserne af disse. 
At sikre havne kapacitet til lodsning af råstoffer på Sjælland. 

 
 

2.5 AFFALD 
Gruppen aftalte på et møde affaldskampagnens forløb, som foregik således: 

Forpremiere i Kalundborg, hvor 5 personer samlede ind omkring togsta-
tionen.  

"Årets gris" blev overrakt til stationsforstanderen, med en hilsen til bruger-
ne om ikke at smide deres affald på gaden, men benytte de dertil indrettede 

affaldsstativer. Tyvstartede også i Bjergsted hvor 10-11 personer samlede 

affald i grøfter langs vejene. 
 

 



 
 

På selve kampagnedagen REN DAG foregik der indsamling i Gørlev, Kalund-
borg, Rørby/Kærby og langs stranden på Vesterlyng. I alt 50-60 personer 

har været involveret – hvilket resulterede i rigtigt meget indsamlet affald. 
I Gørlev indsamlede 7 voksne og 2 børn i alt 32 kg affald, bla. en spring-

madras, flasker, bildele, plastik, øldåser og cigaretskod. 
I  

Vores del af den landsdækkende kampagne REN DAG havde en god avis-
dækning 

 
Som en udløber fra affaldsindsamlingsgruppen opstod der spontant en lille 

græsrods- eller alternativ affaldsindsamlingsgruppe. 
Oprindelig er vi startet op ved, at jeg talte med en ældre dame om naturen 

og vores frustrationer over alt det affald som bare bliver smidt alle vegne. 
Så siger damen til mig: Oh, bare jeg dog havde råd til at købe sådan en 

affaldsspand på hjul, så ville jeg gerne gå ud og samle affald. Den udtalelse 

førte så til at jeg forærede hende en mobil affaldsvogn i forbindelse med 
DNs landsindsamling i foråret. Efterfølgende har jeg kontaktet kommunen og 

fået udleveret 10 rullende affaldsvogne, som er afleveret til glade indsam-
lere af affald. Vi kalder os for SYSSEL-HØNSENE og var, for nylig en søndag 

formiddag, ude med fire vogne for at samle affald. Jeg tror der er startet et 
lille solidt korps op som glad og gerne tager en tørn. For et par dage siden  

afleverede jeg en vogn til børnehaven De Fire Årstider i Bjergsted den blev 
med begejstring modtaget og de skulle bestemt ud med "tingfindervognen". 

Mine intentioner går på, hvis kommunen er villig til det, vil jeg henvende 
mig til skolernes børnehaveklasser og spørge om det kunne have interesse 

med en vogn. 
Personligt samler jeg affald hver dag på min daglige travetur, det bliver til 

ca. 40 flasker eller dåser på en måned + tomme cigaretpakker, slikpapir 
og emballage fra det "herlige" måltid nydt i det fri! Så i stedet for at græm-

mes over det beskæmmende syn samle det op og så håbe på, at næste 

generation bliver bedre til at passe på naturen. 
  

 
2.6 Vandforsyning og spildevand 

Der har været et par tilladelser til jordvarmeanlæg – dem har gruppen ingen 
kommentar til.  

Så var der tilladelsen til bortpumpning af vand i forbindelse med Pronovas 
byggeri på sydhavnen. Her har vi efter at have hørt kommunen  – ligeledes 

ingen kommentarer. Der er stillet krav – og placeringen er så tæt på havet – 
læs: det mere beskidte havnevand - såvel i plan som kote, at det givet er 

fuldstændig ligegyldigt. 
Jes har set en del sager igennem med drikkevand, men heller ikke nogen vi 

fandt grund til at påklage.  
 Gruppens arbejde har i den givne tid altså næsten udelukkende ligget i 

forhold til udarbejdelse af vandplaner. 

  
 

 



 
 

PLANLÆGNING & FREDNING 
 

3.1 Lokalplaner og anden planlægning 
Lokalplan 94 Boligområde i Gørlev. DN fik tilføjet flere punkter helt eller 

delvis i den endelige lokalplan, bl.a. muligheden for alternative opvarm-
ningsformer, ekstra p-pladser samles i grupper og arealerne hertil skal  

tages fra brugsarealer ikke grønne områder osv. Desværre levnede 
Planloven ikke hjemmel til at stille krav om forbud mod anvendelse af 

pesticider på fællesarealer – dog blev dette taget til efterretning i kom-
munen. 

Der arbejdes på udarbejdelse af høringssvar til: 
Lokalplan nr. 501 Friluft teater mv. ved Bregninge 

Lokalplan nr. 502 Nyt boligområde i Svebølle 
Lokalplan nr. 503 Nyt boligområde i Gørlev 

Gruppen har anket flere sager af principiel karakter til Naturklagenævnet, 

f.eks. Kommunal dispensation til erhvervsbyggeri indenfor kystnærheds-
zonen. Tilladelse fra Miljøcenter Roskilde til udvidelse af sommerhus  

indenfor strandbeskyttelseslinjen. 
 

 
3.2 Husdyrudvidelser 

Vestsjællands Amt ”afskibede” flere afgørelser om ikke VVM-pligt 2 minutter 
i lukketid d. 22. december 2006, hvilket betød at der i året første måneder 

skulle behandles 6 sager om tilladelser til husdyrudvidelser. Amtet var luk-
ket og slukket og kommunen havde endnu ikke adgang til e-arkiv. Det 

betød, at vi ikke altid kunne få det fornødne materiale, hvilket ikke gjorde 
sagsbehandlingen nemmere. 

 
 

Følgende sager blev påklaget til Naturklagenævnet: 

Bakkendrupvej 13 – VVM påklaget - udvidelse af svineproduktion/ej afgjort  
Bjerge Landevej 3 – VVM påklaget – udvidelse af svineproduktion /ej afgjort  

Bjerge Landevej 3 – Miljøgodkendelse – udv. af svineproduktion/ej afgjort  
Sæbyvej 60 – VVM påklaget – udvidelse af svineproduktion/ej afgjort 

 
 

Følgende sager blev ikke påklaget: 
Præstemarken 11 – VVM - udvidelse af kvægbesætning 

Nykøbingvej 54 – VVM – udvidelse af svineproduktion  
 

 
Sager under behandling: 

Munchvej 2 – udvidelse af kvægbesætning 
 

 

 
3.3 Industri, trafik og havne 

 



 
VVM for Pronova Biocare A/S fiskeolieforædlingsfabrikken på Sydhavnen. 

Gruppen har forholdt sig til sagen, og vurderede ikke at komme med indsi-
gelser.  

Vi følger støv og lugtproblematikken tæt. Området er lokalplanlagt som 
industriområde og derfor velegnet placering til formålet.  

 
Kalundborg Havns Masterplan. Projektet vest for Asnæsværket.  

DN er modstander af havne- og industriel udvidelse på dette område. Vi 
mener, det er i strid med intentionerne bag planloven at starte VVM-

processen før områdets fremtidige planstatus er afklaret. Området er i 
Landsplandirektivet udlagt som enestå-ende bevaringsværdigt område.  

Man ønsker fra Kommunens side at lade det kon-krete projekt ”overhale” 
den beslutningsproces der ifølge planloven skal til for at ændre planstatus. 

 Vi har kontakt til Sydjysk Universitetscenter om økonomien i projektet. 
 Vi har skrevet høringssvar til VVM-processen - under protest. 

 Vi har stillet spørgsmål til kommunalbestyrelsen om 

beslutningsprocessen. 
 Vi har klaget til Naturklagenævnet over tilladelser til arkæologiske forun-

dersøgelser - for et projekt der ifølge gældende lokalplanstatus ikke må 
gennemføres. Sagen er dd. ikke afgjort. 

 Vi har gjort borgmesteren så sur, at han startede, hvad der udviklede sig 
til sommerens pressehetz mod DN. En hetz, som vi kom styrkede ud af. 

 Vi har stadig adskillige skud i bøssen. Af taktiske årsager kan de ikke 
nævnes her. 

 
Kattegatbroen. 

Diskussionen følges tæt. DN-Kalundborg har besluttet ikke at komme med 
udmel-dinger, før infrastrukturkommissionen har udtalt sig, eller der bliver 

igangsat en officiel undersøgelse af projektet. Vi vil ikke debattere luftka-
steller. 

DNs forretningsudvalg har udmeldt, at pengene er bedre givet ud på 

trafikforbed-ringer over Fyn. 
 

Støj og Miljøproblemer fra den eksisterende havn. 
Der har ikke været resurser til at følge op på den afdækning af ulovligt højt 

støj-niveau som Gl. Kalundborg Lokalkomité afdækkede i efteråret 2006.  
Problemer, som vores, på landsplan, miljøvenlige politiske flertal eller kom-

munens miljøforvaltning heller ikke har ønsket at følge op på. 
Sagen løber dog ingen vegne - desværre. Vi håber at få resurser til opfølgen 

i 2008. 
 

Herudover adskillige mindre sager. Aktivitetsniveauet på trafikforbindelserne 
mod København og Slagelse er pt. desværre så lille at de må henføres 

herunder. 
 

 

 
ARRANGEMENTER 

 



 
4.1 Kurser, foredrag og fester 

D. 22. december 2006 afholdt Ulrik og Carsten en 5 minutters brainstorm. 
Her kom de fleste arrangementer for 2007 på bordet. Undervejs kom flere 

spontant til og andre røg ud. 
Senere på året sluttede Michael M. og Susanne sig til gruppen. Susanne 

havde kørt en "lille piratgruppe syd" bestående af hende selv. Her havde 
hun arrangeret Cykeldag og Naturens dag, samt udstilling på Gørlev turist-

kontor (her i nov. mdr.), men til flere af "vore" arrangementer har Susanne 
haft en finger med i spillet, ved at lave plakater mv.. Stort set så året sådan 

ud: 
 1. Søndag d. .28 januar.  

     Familietur til Bjergsted bakker 15 deltager 
 2. Lørdag d. .24. februar.  

     DN-dance på ÅRETS SNESTORM DAG. Danseaften med 15-16 deltager –  
     senere sluttede 10-15 deltagere fra Bjergsteds ungdom sig til aftenen. 

 3. Tirsdag d. 27. februar.  

     Afdelingsseminar i Intranet på Klb. gymnasium, 20 deltagere  
 4. Lørdag d. .10. marts.   

     Økologisk øl/vandsmagning med besøg på Buerup træskomuseum,  
     40 deltagere 

 5. Lørdag d. 24. marts.   
     Foreningstræf i Klb. hallerne, Deltaget med en stand. 100-200  

     besøgende 
 6. Søndag d. 15. april.   

     Landsdækkende arrangement REN DAG.  Der blev afholdt Forpremiere i  
     Kalundborg og Bjergsted. Hovedindsamling blev afholdt i Kalundborg,  

     Gørlev, Kærby og Vesterlyng. 50-60 personer involveret.  
     (arrangementsgruppen kun delvis medarrangør) 

 7. Tirsdag d.17. april.  
     Økologisk vinsmagning på Viskingegårds gårdbutik, 38 deltagere! 

 8. Søndag d. 21.maj.  

     Nekselø. Familietur med 12-13 deltagere og 2 hunde 
 9. Søndag d.10.juni. 

Opbakning til Dansk Cyklistforbunds Store Cykeldag. Dejlig tur gennem 
Mullerup Mose til Mullerupstenene. Desværre benyttede kun 4 personer 

sig af tilbuddet 
10. Lørdag d. .11. august.  

 Besøg og foredrag på Fugledegård afholdt i samarbejde med Hvidebæk     
 turistforening, 100 deltagere 

11. Søndag d.  9.september.  
      Naturens dag, Vandretur på del af Musholm og Halleby å Leden.  

      28 deltagere 
12. Lørdag d.22. september.  

      Udflugt til Kommunens Højdepunkter – Kløveshøj og Ørnebjerg ,  
      20 deltagere 

 

13. Onsdag d..26. september.  
 Internt arbejdsforum omkring Vand- & naturplaner på Produktionsskolen   

 i Svebølle, 17 deltagere 



 
14. søndag d..21. oktober.  

      Familie Løvfaldstur til Asnæs sydspids. 6 km vandretur med deltagelse  
      af 24-25 voksne, 2 børn og 2 hunde. 

15. Tirsdag d. 23. oktober.  
      Afdelingsseminar om Intranet afholdt på Kalundborg gymnasium 

16. Onsdag d. 14. november. Værter for Samrådsmøde afholdt på Produk-   
      tionsskolen, Svebølle 

18. Hele november måned.  
     Udstilling på Gørlev turistkontor.  

     Tema: Vores affald er dødsfælder for de vildtlevende dyr. 
19. december – følg med på www.dn.dk/kalundborg 

 
I alt nærmer det sig 800 deltagere i alle årets arrangementer, selvfølgelig er 

mange gengangere, men alligevel: stof til eftertanke.................. 
Se fotos fra årets arrangementer på foldevæggen her i salen. 

 

 
LOKALGRUPPER 

 
5.1 Røsnæs gruppen 

Ejeren af Åsen 9 har søgt om tilladelse til opførsel af bygning i det åbne 
land. Bygningen var tænkt anvendt 40 % til andet liberalt erhverv end 

landbrug, hvorfor tilladelsen er blevet påklaget til Naturklagenævnet. 
Afventer afgørelsen. 

Ansøgning om udstykning og opførsel af cirka 24 sommerhuse på Snoge-
kærvej (yderst på Røsnæs sydside) er ikke iværksat fra ansøger, men sagen 

vil blive påklaget, såfremt der gives tilladelse hertil. 
Det undersøges lige nu hvad der ligger bag Miljøcenter Roskildes skiftende 

afgørelser i en sag vedrørende ansøgning om tilladelse til plantning 
af vinstokke indenfor strandbeskyttelseslinjen. (Røsnæs sydkyst) 

 

 
5.2 Reersø gruppen 

Gruppen forsøgte at etablere En forening til bevarelse af kulturmiljøet på 
Reersø – men beboerne på Reersø trak sig fra samarbejdet og etablerede 

deres egen borger-forening. Gruppen nedlægges, idet Reersø har dannet en 
Reersø beboerforening. 

 
5.3 Vesterlyng / Eskebjerg Lyng gruppen 

Gruppen startede med et møde ude på "Lyngen". Vi havde inviteret 
formanden for græsningslavet, og vi fik her lejlighed til at fremsætte nogle 

fælles synspunkter.   
 

 
 

På et efterfølgende møde fik vi formuleret til et brev til kommunen inde-

holdende de fælles synspunkter. Vi måtte desværre rykke kommunen for et 
svar. Kommunen er i mellemtiden fremkommet med et forslag om et møde 

med gruppen. Hvornår vides pt ikke. 

http://www.dn.dk/kalundborg


 
Årets REN DAG affaldskampagne blev henlagt til stranden. Arrangementet 

blev gennemført med 11 frivillige indsamlere, som badegæsterne i år kan 
takke for en ren strand. 

Gruppen har fremsendt brev til forsvaret, med anmodning om tilbageføring 
af "Stold"-området til offentlig benyttelse. Desværre var svaret et afslag. 

Græsningsgruppen har holdt møde på "Lyngen" med 3 personer fra kom-
munen, formanden for græsningslauget og Vesterlyng-gruppen. Gruppen 

havde efterfølgende et kort møde, hvor vi besluttede, at næste opgave 
bliver at søge at frilægge et kort stykke rørlagt bæk. 

 
5.4 Bjergsted Bakker 

Gruppen har afholdt 1 møde. Der har været afholdt rundtur i bakkerne med 
15 deltagere. 

Endvidere kan det nævnes, at kommunens afdeling på gl. Bjergsted rådhus 
ligeledes har haft en personale rundtur. 

 

 
 

Ad hoc – udenfor emnegrupper: 
 

Beskyttelseslinjer øvrige: 
Opførelse af 47m2 ulovlig opført carport/udhus på Havnevej 9, Reersø 

indenfor kystbeskyttelseslinjen er påklaget. Naturklagenævnets afgørelse 
giver Danmarks Naturfredningsforening ret. 

 
DN har efter en henvendelse besigtiget Athenevej 12, Drøsselbjerg, hvor 

byggelinjen på 6 meter fra beskyttet dige formodes kraftigt overskredet. 
 

 
Møllebakke-fredningen. 

Den fredningssag som DN rejste for Møllebakken i december 05 er ved at 

være til ende. 
Vi fik medhold i fredningsnævnet i samtlige vores ønsker. 

Sagen er anket af ejeren af ”Diskotekgrunden”. Forventes endeligt afgjort i 
løbet af ½ år. 

 



 
 

TIL SALG skilte i det åbne land. 
Kommunalbestyrelsen tillod ejendomsmæglere at opsætte TIL SALG skilte i 

det åbne land – til trods for DN’s konstante information om, at dette var i 
klar modstrid med Naturbeskyttelsesloven. På et tidspunkt sås op til 4-5 TIL 

SALG skilte i en af Gørlevs rundkørsler. DN forfulgte sagen og resultatet  
blev, at der blev indarbejdet et kommunalt notat i tilladelserne til ejendoms-

mæglerne om, at skiltning i det åbne land er i strid med Naturbeskyttelses-
loven.  

 
 

Mange vil sikkert lede forgæves efter konkrete sager i ovenstående gruppe-
rapporter. Dette skyldes ikke, at de pågældende sager ikke har været vig-

tige. Men årsrapporten er allerede meget omfattende og har derfor været 
gennem en redaktionel udtynding. Den skal således ikke opfattes som en 

total afrapportering, men snarere som en beskrivelse af opgaver og arbejds-

rutiner i året der gik. 
 

Mangler du information om en sag, er du altid velkommen til at rette 
henvendelse til afdelingen. Vores mailadresse er kalundborg@dn.dk 

 
 

Endvidere oplyser Kalundborg Folkeblad, at der ved søgning i deres elek-
troniske arkiv d. 22/11 var 132 artikler, henvisninger og debatindlæg i 2007, 

hvor DN og/eller Danmarks Naturfredningsforening blev nævnt. Her kan 
information også søges. 

 
 

 
 

        
 

Danmarks Naturfredningsforening’s tur til Ørnebjerg og Kløveshøj d. 22.09.2077 
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