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Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg afdeling 
 

Torsdag den 26. November kl. 19.00 
 

På Kalundborg Museum, Adelgade 23, 4400 Kalundborg 
 
 

 

 
 

 

 
Links til Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg afdelingen 

 
 

Hjemmeside: www.dn.dk/kalundborg  
E-mail adresse: kalundborg@dn.dk 
Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=165781963760 
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PROGRAM:   (Tiderne er cirka tider)    

 

Kl. 19.10 Velkomst ved Carsten Clausen, DN 
 - herunder valg af dirigent og stemmetællere 

 
Kl. 19.25 Årsmøde iht. vedtægter – herunder kaffe og kage 

 
Pause  

Øl og/eller vand 
 Valgte til bestyrelsen og suppleanter offentliggøres 

 
Kl. 20.45 Museumsinspektør Lisbeth Pedersen fortæller om Åmosen  

– et kulturhistorisk Skatkammer, spisekammer, brændselslager  
    og offermose – med pointer på kulturhistorier, der i tidens løb har  

     sat dagsordenen for Åmoserne og deres natur. 

 

Kl. 21.50 Farvel og tak for i aften v/Carsten Clausen, DN 
 

Årsmøde iht. vedtægter: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Bestyrelsens årsberetning 

3. Valg af medlemmer og suppleanter 

4. Forslag fra medlemmerne 

5. Eventuelt 
 

 
BESTYRELSEN: 

 
Mikael Hansen, formand   - på valg    / genopstiller 
Susanne Ladefoged, næstformand   - på valg    / genopstiller 

Morten Lindhard, medlem   - på valg / genopstiller 
Ulrik Heimann, medlem   - på valg    / genopstiller 

Olav Rye Hintze, medlem og  
Henrik Andersen, medlem 
Lis Dannenberg, medlem 

Steen Schacht, medlem 
Jes Vange, medlem    - udtræder 

Hans Glahn, medlem 
Peter Breinholt, medlem 
Claus Høgh, medlem 

Lene Jørgensen, suppleant   - på valg   / genopstiller ikke 
 

 

Frivillige i DN Kalundborg som nyopstiller: i alfabetisk rækkefølge 

 
Klaus Hansen 

Tommy Kristoffersen 
 
Bestyrelsen opfordrer ligeledes andre interesserede til at melde sig som kandidater eller 
frivillige i DN Kalundborg.



 
Kandidat liste 2009 
 

Følgende personer har tilkendegivet, at de genopstiller eller nyopstiller til bestyrelsen for 
DN Kalundborg ved årsmødet d. 26. november 2009 
 

 
Nyopstiller: 

 
Klaus Hansen, Kalundborg 

Vi mennesker er sociale dyr. Vore medmenneskers holdninger til os meget vigtige. Som grund-

fæstet ateist er den eneste form for evigt liv for mig vores ære hos vore efterkommere. Det er et 

væsentligt motiv for mig, at mine efterkommere og kommende slægter, skal se på mig og min 

generation som hæderlige ærefulde mennesker, der ikke har ødelagt livet og livsmulighederne for 

efterfølgerne. 

Mit barndomshjem, som jeg nu ejer, ligger lige op ad Grenen fredningen i Skagen. Natur og 

fredning har derfor været en fundamental del af min tilværelse. Dyr, planter, geologi og 

elementernes rasen har altid været min hovedinteresse (ud over historie).  

Jeg blev uddannet som kemiingeniør på polytekniske læreanstalt og har arbejdet på Gulf 

raffinaderiet ved Skælskør og hos Novo, senere Novozymes. Jeg har været beskæftiget med 

enzymproduktion ved hjælp af mikroorganismer, men har samtidig haft fat i miljøsiden. De sidste 

10 år af min erhvervskarriere var jeg miljøteknologikoordinator for alle fabrikkerne i Danmark, 

USA, Brasilien og Kina. 

Jeg synes at naturen og livet er fantastisk. Jeg synes, at hver organisme er en vidunderlig 

udvikling på sine egne præmisser, som man må beundre. Jeg har en næsten buddhistisk respekt 

for livet. Derfor synes jeg, at vi må gøre alt for at bevare mangfoldigheden i naturen.  

Jeg har anlagt en ca. 20 m2 sø her på toppen af de tørre Røsnæs-bakker. Den er nu ca. 6 år 

gammel, og det er en stor oplevelse at se, hvordan faunaen skifter fra år til år og hvordan 

plantevæksten udvikler sig. Der er guldsmede, vårfluer, skøjteløbere, rygsvømmere, snegle, 

hundestejler (indført), frøer, tudser, salamandre, en snog, hejre, en ilder ud over mange 

forskellige fugle, som bader. Mine børnebørn og jeg nyder det i fulde drag. Det er måske ikke 

efter DNs ideologi at anlægge slig kunstig natur, men jeg tror, at padderne sætter pris på det. 

Vandstanden holdes ved afløb fra en del af husets tag. 

Jeg har absolut ingen ambitioner om en karriere inden for DN, men jeg vil da gerne bidrage med 

mine analytiske evner, erfaring fra industrien og kendskab til miljøteknologi. Jeg har udarbejdet 

indsigelser mod den nye Grenen fredning (uden succes) og mod Ny Vesthavn i Kalundborg 

(endnu ikke afgjort). 

Jeg synes, at vi i alt for ringe grad udnytter den store medlemsskare. En bedre organisering 

kunne aflaste de nu overbebyrdede aktive i bestyrelsen 

 

 

 

 

Tommy Kristoffersen, Kalundborg: 

Jeg har fra barns ben interesseret mig for naturen og dens finurligheder. Dette har fulgt mig indtil 

i dag, hvor jeg er uddannet biolog fra Aarhus Universitet. Her har jeg fået svar på mange af mine 

spørgsmål omhandlende naturen. Min interesse indenfor natur ligger især i området bevarings-

biologi og naturpleje og gerne i marine miljøer.  

Det frivillige arbejde i Danmarks Naturfredningsforening har heldigvis åbnet dørene 

for andre perspektiver af natur og miljø, som jeg håber at blive klogere på. Min ambition er en 

bedre natur i Danmark for fremtidige generationer. 
  

 



 

Genopstiller:  
 
i alfabetisk rækkefølge 
 

 

Mikael Hansen, Kalundborg 

 

 

Morten Lindhard, Røsnæs 

 

 

 

Susanne Ladefoged, Gørlev 

Som webmaster, sekretær, næstformand og en af de få aktive, som er bosat i den sydlige del af 

kommunen, arbejder jeg med næsten alle slags sager, spændende fra husdyrudvidelser, 

landzonesager, lokalplaner, vand- og naturplaner, kommuneplan til sager efter planloven og 

naturbeskyttelsesloven. Jeg går vandsyn, deltager i kommunale møder - hvor DN er 

repræsenteret, holder afdelingens hjemmeside og intranet ajour, samt står for en stor del af 

papirarbejdet og det organisatoriske arbejde i afdelingen. Jeg deltager i arbejdet med 

arrangementer og udarbejder presseomtale af disse. Jeg har ingen faglig ballast i rygsækken – 

dét jeg kan – har jeg lært ved at deltage i DN-kurser, lært af andre i marken og ved selvstudium.  

 

 

 

 

 

 

Ulrik Heimann, Bjergsted 

Mit navn er Ulrik Heimann. Jeg bor i Bjergsted. Jeg kan godt lide 

at opholde mig ude i min have og i naturen generelt. Jeg har i DN 

arbejdet meget med Bjergsteds grusgravområde, arbejdet har 

hele tiden drejet sig om at sikre: grundvandet, lokalbefolkningen 

og offentlighedens adgang efter endt gravning. Mine interesser 

derudover er bl.a. formidling, økologi og CO2 venlig transport. 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen opfordrer ligeledes andre interesserede til at melde sig som kandidater eller 
frivillige i DN Kalundborg. 



 

 

 

Bestyrelsens årsberetning 2009: 
 
Overskriften på det forløbne år i afdelingen må 

nok især være Ny-Vesthavn og Saltbæk Vig 

Efter vedtagelsen i kommunalbestyrelsen i dec. 

08, havde vi intet alternativ end en anke til natur-

klagenævnet. Nu venter vi så på afgørelsen 

herfra. En afgørelse med store konsekvenser for 

fjordlandet. Det bliver en afgørelse med præce-

dens. NKN skal bl.a. tage stilling til det overord-

nede samfundsmæssige behov. Men dette behov 

har ændret sig kraftigt fra 07 til 09 eller 10, når 

afgørelsen foreligger. 
 

Finanskrise, lukning af Asnæsværket og en mulig Kattegatbro fra Røsnæs har hver især grund-

læggende ændret behovet for denne storhavn. Skal NKN vurdere ud fra virkeligheden i 2007 eller 

2010? Der er intet fortilfælde i NKN, hvor grundlaget har ændret sig så kraftigt i løbet af 

beslutningsprocessen.  

Det mest anstændige, men nok også urealistiske, ville være, om det nye byråd, som sin første 

handling, trak godkendelsen tilbage. Kommunen skal udvikles på fremtidens muligheder, ikke på 

fortidens drømme. 

Havnen mangler ikke plads i dag, alle nøgletal er mindre end ved masterplanens tilblivelse i 05. 

Skulle det glædelige ske, at aktiviteterne stiger, er der ekstra areal på kuloplaget ved 

Asnæsværket. 

 

Afdelingen er ved at finde sine ben efter sammenlægningen. Vi har i de første år brugt mange 

kræfter på at læse alle afgørelser. Det var nødvendigt, kommunen skulle skabe en ny 

forvaltningspraksis. DN ønskede, at præge denne i så bæredygtig retning som muligt. 

Fremover vil jeg ønske, at vi kan bruger mindre tid på dette område. ”Hvis blot der er fartkontrol 

på en vej 10 % af tiden, kører folk pænt hele tiden” - håber jeg. 

Vi har et stort efterslæb med pleje og nyskabelse af natur. Jeg håber, at vi fremover kan bruge 

flere af kræfterne på at skabe, i stedet for kun at skulle begrænse forringelser.  

 

To medlemmer har valgt at forlade bestyrelsen. Jette Vistrup og Jes Vange, hver med sine gode 

bevæggrunde. Jeg vil gerne benytte mig af lejligheden til at udtrykke en varm tak til begge, for 

det arbejde, der har lagt i DN gennem mange år. Både personligt såvel som fagligt har 

afdelingen, såvel som jeg selv, mange gode stunder at huske tilbage på.  

 
Saltbæk Vig fredningen har haft et turbulent forløb på det seneste. 

I august offentliggjorde DMU (Danmarks miljøundersøgelse) en rapport, hvis konklusion om øget 

offentlig adgang i området var negativ. DN-Kalundborg havde, på det vidensgrundlag, intet alter-

nativ til, at renoncere på ønsket om øget offentlig adgang. 

Samtidig var vi dog forundrede over rapportens konklusioner. Vi læste det samme vidensgrundlag 

anderledes. Også Friluftsrådet og DOF, der har foretaget de fleste af fugletællingerne, delte vores 

forundring. Dette førte til, at DN fra centralt hold bad DMU om en uddybning. Svaret kom 16/11 

og gav mulighed for en mere diffrensieret holdning til problematikken om offentlig adgang. 

Vi har derfor sendt nyt brev til Fredningsnævnet. Brevet er sendt som fælles replik fra DN, DOF 

og FR, underskrevet af de tre respektive direktører. 

Vi ønsker (igen/stadig) offentlig adgang til et sti forløb rundt om hele vigen. Herudover 3 til 5 

fugletårne på passende steder.  

Vi går på nogle områder ud over, hvad DMU kan anbefale. Dette gør vi på et fagligt grundlag da 

vi på visse områder mangler proportionalitet i  DMU’s redegørelse. Vi mener således ikke, at for-

styrrelsen fra offentlig adgang konkrete steder kan vurderes uafhængigt af den allerede værende 

forstyrrelse fra jagt, landbrugsdrift, opsyn og eksisterende boliger. Især jagten udgør en stor 

forstyrrelse og påfører faunaen stor skyhed. 

Samtidig beder vi om 2 års forlængelse af fredningssagen. Dette for at kunne indarbejde de 

(forsinkede) EU vand- og naturplaner i kendelsen.  

Det har nok lange udsigter med sidste kapitel. v/Mikael Hansen 



 

 
DN Kalundborg har et solidt fodfæste med 1235 medlemmer - vi har i det forløbne år haft en 

medlemsfremgang på over 7 %. 

 

Kommunalvalget er overstået og vi har fået ny kommunalbestyrelse ledet af venstre med Martin 

Damm i spidsen. Naturen i vores kommune fik ikke megen plads i valgkampen, hvor det mest 

handlede om økonomi. DN Kalundborg har derfor samlet lidt information og gode råd til den 

kommende kommunalbestyrelse, så den ikke glemmer naturen og miljøet de næste 4 år. 

Kalundborg Kommune har både store landbrugsarealer og store naturområder. Landbrugsarealet 

udgør mere end 60 procent af kommunens samlede areal. Naturområderne (ikke skov) udgør 18 

procent, hvoraf hovedparten er beskyttet af EU’s habitatdirektiv. Til sammenligning er den 

gennemsnitlige arealfordeling i Danmark omkring 64 procent landbrugsareal og 13 procent natur 
(ikke skov).* 

Kommunens største naturopgaver - som DN Kalundborg ser det - er: 

 At beskytte naturtyper som heder, moser, enge, søer og overdrev mod 

forringelse og arealreduktion. Ligeledes skal kommunen have et opdateret overblik 

over udbredelsen og lokaliseringen af de enkelte naturtyper for at sikre den rette 

forvaltning af og regulering af landbruget i forhold til naturen. 

 At regulere landbruget gennem miljøgodkendelser af husdyrbrug og miljøtilsyn, 

så de negative konsekvenser af landbrugsdriften for naturen begrænses ved at tilgodese 

hensynet til natur, miljø og landskab i alle sager. Tilsvarende skal miljøtilsyn af landbrug 

overholde den lovpligtige frekvens.  

 At sikre borgerne adgang til naturen så mulighederne for naturoplevelser og friluftsliv 

øges. Kommunen skal med respekt for det eksisterende dyreliv være en aktiv medspiller, 

når grønne stinet, mark- og skovveje skal etableres og bevares.  Se mere om friluftsliv i 

boksen til højre. 

 At beskytte truede dyre- og plantearter. I forbindelse med kommunernes overtagelse 

af naturbeskyttelsen i det åbne land pr. 1. januar 2007, modtog alle kommuner et 

eksempel på en truet art fra Miljøministeren, som de har et særligt ansvar for at beskytte 

gennem eksempelvis naturpleje og naturgenopretningsprojekter. Kalundborg Kommune 

modtog klokkefrøen, der trives i vandhuller med rent vand, som ikke tørrer ud, og hvor 

vegetationen omkring holdes nede.    

 

Naturdata: 

§ 3 natur i Kalundborg 

kommune (km2) fordeler 
sig således: 

Sø: 34,44 

Hede: 1,74 

Mose: 16,50 

Strandeng: 10,04 

Fersk eng: 16,82 

Overdrev: 4,98 

 

Klokkefrøen er beskyttet 

ifølge EF-habitatdirektivet. 

Den må ikke fanges, slås ihjel 

eller forstyrres, og dens leve-

steder må ikke beskadiges 

eller ødelægges. Desuden skal 

der laves særlige områder for 

at bevare den i alle landene i 
EU.  

◄ Foto: John Nielsen 

 

Kalundborg Klimakommune i år 2010? 

Kalundborg kommune er endnu ikke klimakommune. DN har indgået samarbejde med over halv-

delen af Danmarks kommuner, om at reducere CO2 udledningen med minimum 2 procent om 

året for kommunen som virksomhed. Kalundborg kommune har ikke ønsket at tilslutte sig denne 

aftale.   

http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Padder/Klokkefroe/
http://www.blst.dk/Natura2000plan/Natura2000omraader/Habitat/Habitatdirektivet/
http://dn.dk/Default.aspx?ID=3343


 

Nyt fra arbejdsgrupper – enkeltpersoner.  

Hvad er der sket og hvad har vi arbejdet med siden sidste årsmøde. 
 
 

Søer og vandhuller 

 
Der er i 2009 til dato d. 9. november givet tilladelse til etablering af 15 nye søer og 1 erstatnings 

sø. Der er endvidere givet dispensation 5 gange til oprensning i § 3 søer. Der er 1 gang anmeldt 

ulovlig gravning/oprensning i § 3 sø, og 1 gang er der klaget over en nyanlagt sø, der ikke har 

overholdt vilkårene i tilladelsen. Begge sager er påtalt af kommunen over for de implicerede og 

bragt i orden. v/Henrik Andersen 

 

 
Vandløb 

 

Vandsynsgruppen har sammen med Kalundborg kommune ”gået vandsyn” på 7 vandløb med 

tilløb. Følgende vandløb er besigtiget i oktober-november. 

 

1) Løgtved-Buerup grøften, Landgrøften og Langemarkgrøften 

2) Råmoseløbet 

3) Helsinge pumpekanal, Bækkeledsrenden, Fuglemoseløbet og Bøstrup å inkl. tilløb 

4) Råmosegrøften og Rørby Svallerup Skelgrøft 

5) Bækken 

6) Egemarkeløbet 

7) Torpeløbet/Storemose Å 
 

 

Vi kunne konstatere, at vedligeholdelsen er 

blevet god ovenpå nogle grimme år. Enkelte 

overtrædelser af 2 meter bræmmerne og 

hegning for tæt på vandløbet sås stadig. 

Der blev desværre konstateret 2 ulovlige 

indvindinger af overfladevand – i hhv. Bøstrup 

å og i Torpeløbet.  

Vandstanden var dog lav i flere vandløb 

ligesom flere af vandløbene grænsede op til 

moseområder ikke opdyrkede landbrugs-

arealer. v/Susanne Ladefoged 

 

 
 

 

 

Stier 2009 

 

I DN har vi i 2009 arbejdet med stier i følgende områder: 

 

I visit Kalundborg har vi været involveret i, at lave vandrestier til Turistformål. Vi har i sam-

arbejde med andre foreninger i Kalundborg, arbejdet med 10 vandrestier. Projektet er ikke 

endeligt færdigt. Der mangler hele dokumentations del af vandrestierne. Det vil sige, mærke 

stier, lave kort og beskrivelse vandrestierne i foldere. 

 

Sjællandsleden 

Sjællandsleden var et regionsprojekt, for at fremme viden om den 600 km lange vandresti, 

fortrinsvis på Sjælland. Der blev arrangeret en vandring fra punkt til punkt. Fra DN Kalundborg 

var vi guider på 3 af turene. Vester – Lyng til Jyderup, Jyderup til Svebølle og Svebølle til 

Tømmerup. At være guide, er at fortælle om turen, så deltagerne har en flot oplevelse af natur 

og historie. 

 



                             
 
Kommuneplanen 2009 

I DN var vi involveret i cykelstier og vandrestier i Kommuneplanen. Vi arbejde helt fra bunden til 

det endelige resultat, der blev forelagt til politikerne. v/Olav Rye Hintze 

 

 

Grusgrave 

 

DNs grusgravgruppe har i år fået et nyt medlem Klaus Hansen. Dejligt med nye mennesker, der 

tvinger de ”gamle” i gruppen (Sten S., Claus H. og Ulrik H.) til at genoverveje de 

problemstillinger vi står overfor. Vi har holdt et møde hvor vi var ude og se på tidligere, 

nuværende og kommende grusgrave, bagefter spiste vi lidt kage og lod vores uoverens-

stemmelser glide ned med kaffen. Hvem der ender med at overbevise hvem, er endnu for tidligt 

at sige. Indtil videre holder vi fast i de mål, som gruppen har arbejdet efter tidligere. 

Vi har i år afleveret 4 anker vedrørende gravetilladelser i Bjergsted regionale råstofområde.  

De 4 anker er:  

VVM redegørelserne Kaldredgården og Bregningegården. 

Anke af gravetilladelse til SHT råstoffer vest for Løgtvedgården. 

Anke over NCC gravetilladelse mellem Bregninge og Bjergsted. 

AVV rummer en sammenfatning af indholdet i ankerne og står for: Adgang, Vand og Vej 

 

Adgang: DN ønsker at det konkretiseres hvordan offentligheden har adgang. DN ønsker at 

offentlighedens adgang tinglyses på graveområderne før tilladelsen til gravning gives. 

Vand: Forsigtighedsprincippet der gælder i forbindelse med ændring af områder i nærheden af 

EU habitatområde nr. 137 (Bregninge å) er ikke nær er opfyldt. Her tænkes på grundvands-

sænkninger/svingninger. (Råstofferne ligger på begge sider af Bregninge å.) 

Vej: Vejnettet skal bringes i orden før gravetilladelserne gives. Det er ikke rimeligt at lokale 

beboere skal plages af støv, larm og faren ved de store lastbiler, fordi firmaer skal tjene penge. 

Og det er heller ikke rimeligt, at miljøet skal betale fordi lastbiler skal køre lange omveje. 

 

DN har deltaget i 2 møder i Bjergsted regionale graveområdes følgegruppe. En gruppe som DN 

har skubbet meget på for at få op og stå efter kommunesammenlægningen. Gruppens mål er at: 

a. At være med til at få skabt en helhedsplan for Bjergsted Regionale Graveområde, som 

beskriver anvendelsen i delområder, tilgængeligheden og adgangsforhold til området samt 
samspil med det omgivende landskab.  

b. At blive inddraget i diskussioner om principielle problemstillinger der dukker op i 
forbindelse med sagsbehandlingen på råstofområdet.  

c. At blive hørt i forbindelse med sagsbehandling af de enkelte ansøgninger om tilladelse til 

erhvervsmæssig råstofindvinding. 

I gruppen, der består af beboerforeninger, Friluftsrådet, Agenda 21, grusgrav ejere, kommunen 

og DN, kan vi udover ovenstående punkter, arbejde med alle de ting, der kan skabes konsensus 

om. DN har på den måde rejst to problematikker: Manglende måling af vandstanden i Bregninge 
å, og udskiftning af industriområder tæt ved Natura 2000 områder, væk fra disse.  

I øvrigt kan vi fortælle at der for nylig er stiftet en forening omkring amfiteateret i Bregninge, der 

ligger i graveområdet. Og at den råstofplan for Region Sjælland, som nogen måske kan huske, vi 

sidste år skrev kommentarer til er kommet, men er blevet anket af Næstved kommune. DN er 

ellers godt tilfredse med ordlyden i planen og mener at den vil blive et godt stykke værktøj i 

vores fremtidige arbejde med udviklingen af Bjergsted regionale råstofområde. v/Ulrik Heimann 

 

 



 

 

      
     Grusgrav mellem Bregninge og Bjergsted 

 
 

 

Fortidsminder:  

På grund af travlhed med arkæologiske udgravninger ved Statoil for nogle af os og manglende tid 

hos den tredje i fortidsmindegruppen, har Landmændene og fortidsminderne haft et stille år; men 

jeg vil bestræbe mig på at gøre noget ved det i det nye år v/Lis Dannenberg 

 

Vi modtog oplysning fra et medlem om, at det vestlige jord-sten dige imellem Slagelse og 

Kalundborg kommune ved Drøsselbjerg var fjernet ved oppløjning. Der er tale om et gammelt 

sogneskel, som via lovgivning er beskyttet! Mod øst er diget ganske tydeligt – mod syd ses kun 

en stor sammenhængende mark. Forskellen styrkes yderligere af, at diget er beliggende højt i 

landskabet. Sagen er meldt til Kulturarv styrelsen – men trods 2 rykkere, har vi endnu ikke 

modtaget respons på anmeldelsen. v/Susanne Ladefoged 

  

                         
 

 

 
Nyhedsbreve  

Det første Nyhedsbrev blev udsendt d. 1. november pr. mail til mere end 100 interesserede 

personer. Der satses på at udsende 6-8 Nyhedsbreve årligt. Nyhedsbreve kan også ses på 

afdelingens hjemmeside www.dn.dk/kalundborg under Om Kalundborg => nyhedsbreve. 

Modtager du ikke allerede Nyhedsbrevet – men er interesseret heri – så kan du tilmelde dig 

samme sted på vores hjemmeside. Nyhedsbrevene vil fortælle om arrangementer, aktuelle sager 

og andre spændende ting. v/Olav, Tommy og Susanne 

 

 

http://www.dn.dk/kalundborg


 
 

 
Affaldsindsamlingsgruppen: 
 

 

Det lykkedes at få mobiliseret Tommy Dinesen 

sammen med medlemmer fra SF, til at give en 

hjælpende hånd ved DNs årlige indsamling af 

affald. Tommy D. med sit hold fik ryddet op på 

Gisseløre tangen - ikke i DNs navn - men som 

en indsats fra SF Kalundborg.   

Deres flotte indsats med indsamlingen talte 

med i den samlede mængde skrald for 

Kalundborg området. Steen Schacht med flere 

samlede op i og omkring Rørby og Claus Høgh 

m.fl. i Ubby/Jerslev området. Øvrige DNere 

benyttede dagen til en 12 km tur omkring 

Skarresø, hvor der givetvis også blev samlet 

op, hvad der lå på deres vej.  

 

 

Vores optaktsindsamling i Kordilgade og 

overrækkelsen af den grønne gris til 

borgmesteren, har faktisk givet rigtig gode 

resultater efterfølgende. Efter inspektion af 

formanden for teknik og miljø Gert Larsen, der 

på det nærmeste var chokeret over griseriet i 

Kordilgade, sørger kommunen nu for, at de 

fine nye marmorfliser bliver holdt rene, og at 

Vej og Park i stedet for kun at samle affald på 

det marmorbelagte område også tager  

brostensområderne langs forretningerne med. 

Nu kan vi så bare håbe på at alle 

grissebasserne kan ramme skraldespanden 

v/Lis Dannenberg  
 

 

 

Facebook  

DN Kalundborg så dagens lys på Facebook i august 2009. Der er på nuværende tidspunktet 19 

medlemmer. På Facebook er der mulighed for at se nyheder, begivenheder og f.eks. starte en 

diskussion i debatforummet.  

Link: 

http://www.facebook.com/group.php?v=app_2373072738&ref=ts&gid=165781963760#/group.p

hp?v=wall&ref=ts&gid=165781963760 

  
 

 

Landzonetilladelser  

Siden årsmødet i november 2008 har vi modtaget og gennemset 95 landzonetilladelser. En stor 

del af disse har drejet sig om anlæggelse af søer og ridebaner, om og tilbygning af boliger i Det 

Åbne Land samt ændring af eksisterende udnyttelse. Der er påklaget en enkelt landzonetilladelse. 

Det drejer sig om tilladelse til udstykning af 5 feriehytter på Sejerø (i et unikt kulturmiljø), hvilket 

vi betragter som identisk med udstykning af sommerhuse, hvilket kun staten har ret til. Sagen 

blev afgjort i Naturklagenævnet d. 18.11.09 – vi tabte sagen. v/Susanne 

 

 

Naturbeskyttelse, Miljøbeskyttelse mv. 

Der er givet mange tilladelser til etablering af jordvarmeanlæg, udledning af renset spildevand i 

Det Åbne Land, udvidelser af campingpladser, småreguleringer af dræn/vandløb og meget andet 

uden, at det har givet anledning til yderligere. v/Susanne 

 

http://www.facebook.com/group.php?v=app_2373072738&ref=ts&gid=165781963760#/group.php?v=wall&ref=ts&gid=165781963760
http://www.facebook.com/group.php?v=app_2373072738&ref=ts&gid=165781963760#/group.php?v=wall&ref=ts&gid=165781963760


 

 
Husdyrudvidelser  

Der er givet miljøtilladelser til 8 husdyrudvidelser og 4 tilladelser til arealanvendelse til udbring-

ning af husdyrgødning. Der er fundet grundlag for at påklage 2 af arealanvendelserne Jødeland 

31 og 27, Gørlev samt 1 husdyrudvidelse på Bakkendrupvej 11, Gørlev 

Ingen af klagerne er afgjort endnu i Miljøklagenævnet v/Susanne 

 

 

Kommune- og Lokalplaner 

Vi har indgivet høringssvar til Kommuneplan 2009-2021 og følgende lokalplaner: 

526 Erhvervs og boligområde ved Hareskovvej 

525 Udbygning af Havnsø hotel 

517 Erhvervsområde ved Kirsebærvej, Svebølle v/Susanne 

 

 

Kommuneplanens afsnit om vindmøller: 

DN-Kalundborg har kommenteret kommuneplanens afsnit vedr. vindmøller. Der vil altid, også 

blandt naturfredningsfolk, være uenighed om, hvordan ønsket om mere vedvarende CO2-fri 

energi skal afbalanceres i forhold til landskabsværdier, men vi erklærer os enig i planens 

målsætning og retningslinjer. Vi kan dog godt frygte, at målet om den vedvarende energis 

produktionsforøgelse vil have svært ved at nyde fremme, da flere af de udpegede 

placeringsmuligheder højst sandsynlig ikke vil vise sig økonomisk rentable, når der tages hensyn 

til at der er tale om indlandsplaceringer og at flere med stor sandsynlighed vil blive ramt af 

erstatningskravet i den ny VE-lov. 

Bl.a. af ovennævnte grund mener vi, at det er for restriktivt helt at forbyde at sætte møller op 

andre steder end i de udpegede områder. Hvis f.eks. det viser sig, at ejere til ældre møller ønsker 

at modernisere/udskifte deres gamle møller med større moderne, mener vi ikke dette skal være 

umuligt, hvis ellers forholdene taler for det. Nogle af kommunens vindmæssigt set bedste 

placeringer optages jo allerede af møller, hvorfor ikke udnytte disse placeringer til en større 

produktion? 

I forbindelse med konkrete projekter i de udpegede områder, skal der foretages VVM 

undersøgelse, og DN-Kalundborg vil muligvis så vende tilbage med evt. indsigelser i den 

forbindelse. Allerede nu vil vi dog på det stærkeste gå imod den del af område 7, der ligger vest 

for Lerchenborg. Det flotte herregårdslandskab på Asnæshalvøen skal ikke forstyrres – hverken af 

ny vesthavn eller af møller! v/Peter Breinholt 

 

 

Øvrige 

Vi har modtaget mange henvendelser fra personer, som ønskede vores hjælp i forskellig artede 

sager – mange har drejet sig om manglende vedligeholdelse eller misligholdelse af § 3 arealer 

samt pløjning for tæt på fortidsminder. DN er glade for, at så mange borgere bekymrer sig om 

naturen og miljøet i Kalundborg kommune og takker for henvendelserne. Sagsbehandlingstiden i 

kommunerne og Miljøcentrene er desværre lang og tidskrævende. Det betyder dog ikke, at der 

intet sker – det sker bare langsomt. 

 

 

 

 

 

Juletur på Vesterlyng for hele familien  

Mødested: Vesterlyng, søndag den 6. december klokken 13.00. Mødested P-
pladsen ved Mareskoven, Lyngvej, 4593 Eskebjerg. Mareskoven er en gammel 
stævningsskov med hassel og elm. At stævne betyder, at man skærer træet ned 

og derved får det til at sætte en mængde nye skud, der kan høstes som slanke 
lige kæppe. Vesterlyng er privatejet med offentlig adgang og området blev 
fredet i 1945. Fritgående køer og heste sørger for naturplejen en del af året. 
Vesterlyng er indhegnet og op til 1900-tallet bestod indhegningen af stengærder 

og jordvolde med stikkende buske såsom ene, tjørn og slåen på toppen til at 
holde dyrene inde. Naturens materialer samles undervejs – der bliver mulighed 

for at lave sine egne dekorationer af det indsamlede – eller blot hygge sig med 
gløgg og æbleskiver. Medbring selv lys.   



Arrangementer 
 
Arrangementgruppen har bestræbt sig på at afholde 1 arrangement hver måned. Der har været stor 
tilslutning til de fleste arrangementer og mange positive tilkendegivelser fra deltagerne.  

 
31.01.09 Den årlige traditionsrige Bjergsted Bakker tur 
Ulrik Heimann fortalte om de fredede bakker og naturplejen. 

Havørne parret lod sig også besk 
 
26.02.09 Brød for livet – Besøg på Viskingegården - årets gang 
i markerne og kornets vej til økologiske melblandinger. 
 
29.03.09  Havørred fisketur på Røsnæs. Desværre ingen fangst 
men dejlige pølser og brød over bål. 

 
19.04.09 Skarridsø rundt – en vandretur på 12 km. Vi kiggede 
på Kongens møller, Dr. M’s ruin, Skarresø og havørne parret. 

 
 

19.04.09 REN DAG – den landsdækkende affaldsindsamling – se omtale andetsteds. 
 
29.04.09 Elefanter på Vesterlyng v/Morten Lindhard. Foredrag i Ubby forsamlingshus 

 
17.05.09 FLYV med FUGLEdegård.  
Aktivitetsdag på Fugledegård v/Tissø 
 
31.05.09 Forårstur igennem lyngområdet til Bjerge / Ornum, 
Sukkerkanalen og Halleby år. Vi så på Gøgeurter og hørte 

Jørgen og Aase fortælle om områdets udvikling siden 1959 
 
28.06.09 Besøg på Fugledegaard Bakkendrupvej 28, 4480 St. 
Fuglede. Vi besøgte formidlingscentret, hvor naturvejl. Ole 
Rasmussen fortalte om stedet og historiens vingesus. Vi så 
Daniscos gamle pumpehus og hvor fik en tur igennem 

rørskoven, hvor der planlægges sti ud til Tissøs blanke vand.  

 

12.07.09 Ø-tur til Nekselø – Klokkefrøernes ø. En dejlig tur rundt om øen med mad og kaffe. 
 
15.08.09 46 personer tog turen igennem Bromølle tunnelen 
iført waders. Turen er på 900 meter i mørke og vand igennem 
Øvre Halleby å i ”Røret”.  Flagermus fik vi alle set og hørt. 
 
20. september 

I samarbejde med DOF og jægerne blev der arrangeret 
"Naturdag på Røsnæs" med en bred vifte af aktiviteter: bla. 
Bygning af redekasser, skydning med lasergevær, fugle- og 
jagt/natursti m/opgaver, fugletur, geologisk tur, bueskydning, 
2 botanikture og hundeopvisning, mm. 
 

03.10.09  Vi besøgte en ”SKOLE-Bigård” og hørte Vagn Kildsig 
fortælle om biernes liv og virke igennem året – vi fik også set 
nærmere på en vintersløv bidronning. 
 

 
 

26.11.09 Årsmøde på Kalundborg museum, foredragssalen, 
Adelgade 23, 4400 Kalundborg. Efter årsmødet fortæller 
museumsinspektør Lisbeth Petersen om Åmosen – et 

kulturhistorisk skatkammer. 
 
06.12.09 kl. 13.00 Juletur på Vesterlyng – vi samler 
materialer til en juledekoration og får Gløgg/æbleskiver på 
LAMAhus. Mødested P-pladsen v/Mareskoven, Lyngvej, 
Eskebjerg 
 

Siden sidste årsmøde: 

29.11.08 DN satte fokus på Klimavenlig transport og 
inviterede bilforhandlerne til at vise deres bud på miljø-
rigtige biler. Her afprøves en elcykel 
December 2008. DN Kalundborg sluttede året af med en 
dejlig juletur på Vesterlyng, hvor der blev samlet mate- 

 
rialer til dekoration og drukket gløgg 

v/Carsten Clausen, Lene Jørgensen og Susanne Ladefoged 



 
 

 

Første arrangement i 2010 bliver den traditionsrige Bjergsted Bakker tur  
 

Lørdag d. 30. januar 2010 kl. 13.00 – Mødested Bjergsted forsamlingshus 
 

 
 

 
Kalundborg havn set fra Asnæs Naturskov 

 

 

Ovenstående må ikke betragtes som en fuldstændig beskrivelse af arbejdsopgaver og 
sager i det forløbne år – men blot som en kort orientering omkring enkelte emner/sager.   

Mangler du information om en sag, er du altid velkommen til at rette henvendelse til 
afdelingen evt. det bestyrelsesmedlem, som har varetaget sagen/erne. 
 
 

 
Besøg os på vores hjemmeside: www.dn.dk/kalundborg 

http://www.dn.dk/kalundborg

