
Nyt fra arbejdsgrupper – enkeltpersoner.  

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

Søer og vandhuller 

Til dato er der søgt landzonetilladelse til anlæggelse af 18 nye søer, heraf 3 regnvands bassiner 

omkring Rørby, Der er søgt om udvidelse af 2 søer, én ved Frankerupvej, en udvidelse fra 830 

m2 til 2000 m2 samt en mindre sø ved Syvbækvej / transformatorstationen, en udvidelse fra 170 

m2 til ca. 800 m2. 

Kattrup Gods har søgt og fået dispensation til oprensning af mose/sø ovenfor vandfaldsmøller, et 

§ 3 område på 5750 m2, efter oprensning vil der være en åben vandflade på ca. 1300m2. 

Kalundborg kommune har efter besigtigelsen tilrettet arealafgrænsningen fra 5200 m2. 

Lerchenborg Gods har i forbindelse med projekt Ny Vesthavn, fået tilladelse til nedlæggelse af § 3 

sø på 1700 m2 og etablering af ny sø i samme størrelsesorden. Denne sø blev besigtiget af hele 

bestyrelsen. v/Henrik Andersen. 

 
 
Vandløb 

Årets vandsyn starter først den 11. oktober – så vi kan endnu ikke berette om tilstanden og 

forholdende i og omkring vores vandløb. 

Vi har deltaget i planlægningsmødet med Kalundborg kommune. Der er planlagt vandsyn på 

følgende vandløb: 

Reerslev Møllerende, Duemoserenden, Kærby å, Øvre Halleby å, Ondebæk å, Åmose å og 

Bregninge å.  

Vandløbne er udvalgt med udgangspunkt i de kommende statslige Vand og Naturplaner, der 

blandt andet beskriver diverse tiltag, som der iværksættes på vandløbsområdet. 

De nævnte vandløbsstrækninger vil være berørt af ekstensivering af vedligeholdelsen  

og iværksættelse af restaurering. v/Susanne Ladefoged 

 

 

Stier  
Jeg vil ikke fortælle om stier, men om en vej sag, der viser, hvor meget man skal passe på i 

vores arbejde. 

Vi blev kontaktet om en vej, som en lodsejer havde fået tilladelse af kommunen til at lukke. Når 

man talte med den klagende part, var det hele jo en stor misforståelse, den klagende part var en 

engel, og lodsejeren og kommunen var sammenspiste. Når man talte med modparten, var han 

også helt uskyldig - og anså sig selv som en engel, og klageren en ren djævel. Altså er begge er 

uskyldige og modparten skyldig. Jeg går i gang med fuld fart, at gennemgå love og 

bestemmelser, og jeg skriver til kommunen. For til sidst at høre sagen fra mange andre sider - 

her finder jeg så ud af, at det drejer sig som en nabostrid uden relevans for vejen. Så DN 

Kalundborg bakkede ud af sagen/problemet. 

Eksemplet viser, at når man hører en om en henvendelse/klage ikke har fået medhold i DN, skal 

man lige huske, at sagen kan have flere sider, som ikke behøver at være faglige rigtige. 

v/Olav Rye Hintze 

 
Nyhedsbreve  

Vi er kommet godt fra start og har udsendt 5 nyhedsbreve i 2010. Nyhedsbrevene udsendes pr. 

mail til langt over 100 interesserede personer. Der satses på at udsende 6-8 Nyhedsbreve årligt. 

Nyhedsbrevene 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 Kristoffersen og Susanne Ladefoged 

 

 

Fredninger: 

Fredningsnævnet har haft indkaldt os til besigtigelse og meningstilkendegivelse 2 gange i 2010 

Første indkaldelse drejede sig om Astrup gods omkring opsætning af fasanvoliere i en tids 

afgrænset periode hvert år på et areal indeholdt i Bjergsted Bakker fredningen. Fasanvoliererne 

pyntede ikke, men var placeret på et ikke så ”ødelæggende sted” rent landskabsmæssigt. Vi fik 

et par ønsker igennem og havde ikke yderligere bemærkninger hertil. v/Susanne Ladefoged 

 

 

http://www.dn.dk/kalundborg


 

Anden indkaldelse drejede sig om etablering af et 

regnvandsbassin indenfor fortidsminde / kirkebeskyt-

telseslinjen ved Ørslev kirke if. med kloakering og 

implementering af spildevandsplan.  

Regnvandsbassinet var projekteret placeret på areal 

tilhørende menighedsrådet. Alternativt kommunalt areal 

forefindes. Vi fandt grundet højdeforskellene på de 2 

arealer, at det af Kalundborg kommune foreslåede areal 

bedst tilgodeså både landskabet, Tude å og Ørslev kirke. 

v/Steen Schacht 

  

 
 

Flora (og fauna) undersøgelse i udvalgte områder. 
Flora (og fauna) undersøgelse i udvalgte områder. 

2 områder i Bjergsted bakker er blevet gennemgået 6-7 gange ved Hans Guldager Christiansen, 

Ulrik Heimann og undertegnede. Gedehullet er en tidligere mergel- eller grusgrav i den nordligste 

del af bakkerne, og mængden af registrerede blomster er pt. ca. 120, hvoraf flere ikke er 

almindelige, bl.a. segl-sneglebælg. Måske det mest interessante er fundet af Guldhale, en lille 

sommerfugl, der er ret sjælden i Danmark og rødlistet som ”sårbar”. Rutchebanen er en lille stejl, 

sydøstvendt skråning, omgivet af krat og skov. Mængden af fundne blomster er ca. 70, bl.a. Due-

skabiose og den sjældne Vinge-pileurt. Områderne er truet af tilgroning. 

 

 
Kræge er en ældgammel blommesort indført til 

Danmark allerede i vikingetiden. Her fra Ørnebjerg. 

Ørnebjerg v/ Buerup er undersøgt flere 

gange af Hans og undertegnede. Her er 

registreret over 100 forskellige blomster, 

bl.a. 2 forskellige arter af Gøgeurt. 

 

Endelig har undertegnede i september 

gennemgået 5 km. af Værslevstien fra 

Skovbakkerne til Møllevej. Her er ca. 100 

forskellige blomster allerede registreret, 

og interessant er fundet af en større 

bestand af kræge (vild-blomme). 

Ved undersøgelserne noteres ligeledes alle 

andre fund af træer, buske, pattedyr, 

fugle, insekter, svampe, m.v.. 

 

Ovennævnte områder forventes endeligt 

undersøgt i 2011. 

v/Carsten Clausen 

 

 

Facebook  

DN Kalundborg så dagens lys på Facebook i august 2009. Du kan også blive medlem. På 

Facebook kan du bl.a. 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 

  

 
 

 

  

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


 

 

HOLD NATUREN REN DAG  
mønstrede 2 hold søndag d. 18. april 
 

Steen Schacht, Kalundborg havnevej og Houget 

5 deltager rensede op rundt om Houget og ud ad 

tagen på Gisseløre. Der var også et par stier og 

veje undervejs, som trængte til vores hjælp. Det 

blev til 7 km, 60 kg affald og 70 dåser hvor 23 var 

med pant. Tilbage var at nyde 2 dejlige kager som 

Kirsten hade bagt. 

 

Steen havde et par dage forinden samlet affald ind 

i Rørby. En rast gåtur på 1 km Grøfter gav 20kg 

affald og 43 dåser hvor 6 var med pant, men der 

ligger stadigvæk meget affald der ude. SURT 

v/Steen og Kirsten Schacht 

 

 
Foto: Steen Schacht Gisseløre holdet 

 

Carsten Clausen, Eskebjerg Vesterlyng strand 

Det dejlige forårsvejr lokkede 9 deltagere af huse.  Vi mødtes midtvejs på Lyngen, og bevæbnet 

med affaldsposer og opsamlertænger gik vi i 2 hold langs stranden til henholdsvis Stold og 

Alleshave. Tilbageturen gik så ovenpå forlandet, hvor vi efter 2 timers opsamling kunne 

konstatere, at området alt i alt var rimelig fri for de store mængder affald. Det blev til 52 kg, 

hvoraf det meste var plastic i alle afskygninger. Affaldet blev herefter sorteret og kørt på 

genbrugsstation v/Carsten Clausen 

 

Den landsdækkende kampagne HOLD NATUREN REN afholdes søndag d. 3. april i 2011 

 

 

Kommune- og Lokalplaner mv. 
 
 

Afdelingen deltager aktivt i debatten om den offentlige planlægning – vi har derfor 

indgivet høringssvar til følgende planer: 
 

Landsplandirektiv for udlæggelse af 110 nye 

sommerhusgrunde ved Bjerge Nordstrand. 

 

Statens udpegning fra 1995 på 175 nye 

sommerhusgrunde er langt fra udnyttet endnu. 

Samtidig er der cirka 97 ubebyggede grunde til 

salg, 29 solgte men stadig ubebyggede samt 39 

grunde som er udlagt, men ikke udstykket, i alt ca. 

165 grunde, som henligger på op til 5. år i området. 

 

DN Kalundborg mener derfor ikke, at der er behov 

for udlægning af yderligere sommerhus grunde                     

v/ Erling Jacobsen og Susanne Ladefoged 
 

 

 

Kommuneplantillæg ”Plan for Naturpark Åmosen” 

Naturpark Åmosen bygger på et samarbejde mellem Kalundborg, Sorø og Holbæk kommune. 

Naturpark Åmosen må ikke forveksles med vådgøringsprojektet i Åmosen eller tidligere forslag 

om Nationalpark Åmosen. DN Kalundborg forholdte sig fortrinsvis til arealer beliggende i 

Kalundborg kommune. Vi bifalder forslaget om en Naturpark men fandt, at 

kommuneplantillægget var for lidt præciserende på flere områder. Vi fremsatte ønske om, at 

Sukkerkanalen v/Bjerge Strand, Stenmose, Løve mose og især Mullerup mose bliver omfattet af 

afgrænsningen bl.a. på grund af Maglemose kulturen i Mullerup mose. Jf. kommuneplantillægget 

som forventes godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 22/9 – så optages Sukkerkanalen i 

kommuneplantillægget og implementering af de øvrige områder tages op ved førstkommende 

revision. v/Susanne Ladefoged 

 



 

 

 

Kommuneplantillæg Spildevandsplan 2010-2015 

DN Kalundborg afgav høringssvar gående på bl.a. forsyningsdelen, afledningsdelen, klimatilpas-

ning, nedsivning, arealanvendelse, vandløb og søers kvalitet if. m. udledning af spildevand, krav 

og implementering af ny teknologi i sommerhusområder og det åbne land, hvor punktkilder ikke 

overholder kravene til spildevandsrensning og mm.  

Vi ser gerne fremtidssikrede løsninger med rensning af spildevand på stedet i det åbne land, 

således at stor udledning til vandløb mindskes.   

v/Steen Schacht, Ulrik Heimann, Tommy Kristoffersen og Susanne Ladefoged 

 

 

Affaldsplan 2010-2012 (2020) 

Affald må ikke kun betragtes som affald men som en resurser, der skal udnyttes. Affald belaster 

miljøet voldsomt både ved den forudgående produktion og ved bortskaffelse. Formålet med en 

affaldsplan er derfor: at mindske miljøbelastningen ved indsamling, behandling og bortskaffelse 

af affaldet, at dele af affaldet anvendes som brugbare resurser og at EU-direktivets mål om affald 

implementeres og opfyldes 

DN Kalundborg og Agenda 21 ønskede en helhedsløsning, som bl.a. indebærer sortering af affald 

ved kilden i flere fraktioner, mindst mulig transport samt miljørigtig bortskaffelse. 

v/Hans Lembøll fra Agenda 21, v/Steen Schacht, Ulrik Heimann, Tommy Kristoffersen og Susanne 

Ladefoged 

 

 

 

Høringssvar på Forhøring af Nyt Vindmølleområde ved Lerchenborg 

 

Der vil altid, også blandt naturfredningsfolk, være 

uenighed om, hvordan ønsket om mere vedvarende 

CO2-fri energi skal afbalanceres i forhold til 

landskabsværdier, Vi tror ikke mere på, at vi undgår 

disse kæmpe møller på Asnæs trods mange 

protester. Vi valgte derfor den strategi i vores 

høringssvar, at få størst mulig indflydelse på hvor og 

hvordan de 5 til 6 møller opføres og placeres i 

herregårdslandskabet på Asnæs. Den oprindelige 

udpegning angav 2 områder med hhv. 2+3 møller. 

Den nye udpegning angiver 6 møller på lige linje. Vi 

går stærkt imod den vestligste mølle, som vil blive 

placeret helt op ad Forskoven. v/Peter Breinholt  

 

 

 

 

 
 

 

 

2 gange i 2010 har Carsten Clausen hidkaldt 

Naturens Ambulance til at ”vise ansigt” og 

videreformidle foreningens budskaber. Carsten 

har sideløbende kørt hvervekampagne for DN 

Kalundborg. 

 

◄ Her er udpakningen i gang ved Høng centret 

påskelørdag d. 3. april 

 

Carsten og Naturens Ambulance deltog 

ligeledes ved ”Dyrenes Dag” i Slagelse, hvor 

DN Sorø også deltog. 

 

Vi siger tak til Sekretariatet for deres bistand 

og for at stille materialer og folk til rådighed. 

 



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

 

Arrangementer 2010 
DN Kalundborg afdelingen  

30.01.10 Kl. 13.00 Bjergsted Bakker tur for hele familien 
Tag hele familien med i Bjergsted Bakker. Er der sne – finder vi nogle gode kælke-bakker. Vi 
kigger efter havørne parret og holder kaffepause undervejs. 

 
28.02.10 kl. 13.00 Asnæs Forskov 

4,5 km vandretur i varieret skov med kig til adskillige broncealderhøje. Flot udsigt til 
Kalundborg by, Storebæltsbroen, Reersø, Romsø og Fyn. Tag kaffen og kikkerten med.  
Mødested: P-pladsen v/Sortenstensvej i Forskoven, 4400 Kalundborg 
 

28.03.10 Kl. 13.00 Klinten, havet og naturen – vandretur på Reersø 
Mærk blæstens susen i håret på Reersøs klinter, nyd naturen ind over land og udsynet over 
Storebælt på en rask gåtur.  

 
18.04.10  Kl. ?                 REN DAG – Affaldsindsamlings kampagne over hele landet 

 
25.04.10 Kl. 13.00 Ørnebjerg – Kløveshøj og Buerup træskomuseum 

Tag med på tur til kommunens højeste punkter og nyd den storslåede udsigt fra Ørnebjergs 
fredede stenbestrøede top. Kløveshøj rager med sine 100 m over havets overflade godt op i 
herregårdslandskabet.  

 
27.05.10 kl. 19.00 Aften vandretur i Nostrups klinter 

 Nyd påskelammene og hør om fårene – mejetærskere med pels. Finn Roel vil fortælle om 
områdets udvikling og tage os med på en 4-5 km vandretur i kuperet terræn. 
   

27.06.10 kl. 09.00 Sejerø rundt på cykel (tjek færgetider på www.faergevest.dk) 
Mærk vinden blæse i håret, indsnus alle sensommerens dufte, cykel forbi køerne og Sejerø 
gæssene på marken og føl brisen fra havet i ansigtet.  Se det gule fyr og gå på revet. Vi 
cykler øen rundt ca. 30 km eller så langt som energien rækker. Mødested færgelejet Havnsø 
Havn, Havnevej 12, 4593 Følleslev 

 
25.07.10 kl. 13.00 Sommer vandretur i Vollerup skov og strand 

 Hvordan ser en 20-årig skov ud? Hvad er planerne og hvordan plejes skoven  
 fremover? Vandretur på 5-6 kilometer.  Mødested: P-pladsen for enden af Saltbækvej, 4400 
Kalundborg 

 
22.08.10 kl. 13.30 Tur igennem Bromølle tunnelen 
  Oplev intensiteten, mørket, åens gennemstrømning og flagermusene på din vej   

  igennem den 900 meter lange betontunnel. Medbring waders – eller lån dem -   
   tilmelding nødvendig.  Mødested: Bag Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup 

 
19.09.10 kl. 10.00 Naturdag på Røsnæs – Røsnæs naturskole 

I samarbejde med DOF, Jægerne, Skov & Naturstyrelsen m.fl. arrangeres naturdag på 
Røsnæs med mange forskellige aktiviteter for børn og voksne. Bier, sommerfugle, blomster, 
skydning, pandekagebagning, sten, konservator, Naturens ambulance og meget andet. 

 

http://www.faergevest.dk/


25.09.10 kl. 14.00 Landskab, undergrund og strandsten – et geologisk drama på Røsnæs 
Turen går gennem bakker og dale og langs kyst og klinter, hvor landskab, oppressede 
undergrundslag og strandsten inspirerer til fortællinger om bl.a. istider, gletsjernes vældige 
kræfter, oceandannelser, vulkaner og dramatiske klimaforandringer. Stærkt kuperet terræn. 
Mødested: p-pladsen syd for vejen inden Røsnæs Naturskole 

 

26.09.10 kl. 13.00     Vandretur til Bøgebjerg samt Årsmøde på Ubberup Højskole 
Efter vandreturen afholdes årsmøde iht vedtægter med kaffe på højskolen. 
DNs direktør René la Cour Sell vil tale over emnet ” Hvad er status for 
foreningen og for Danmarks natur og miljø som vi giver stemme og hjerte? 

 
23.10.10 Vikingeevent på Fugledegaard 

Mød vikingerne på Fugledegård og oplev et vikingeskib på Tissø for første 
gang i mere end 1000 år. Mange aktiviteter for både børn og voksne. 

 
10.11.10 kl. 19.00 Stjernetræf - Stjerner og astrologi 

Stjerner og astrologi. Hans Rørbech vil tage os med på stjernetræf. Udstyr 
forefindes. Mødested: v/Jorløsevej 17, 4470 Svebølle. Udsættes til 17/11 i 
tilfælde af overskyet vejr..  

 
05.12.10 kl. 13.00  Juletur for hele familien i Davrupskoven 

                       Juletur. Gløgg og æbleskiver. Mødested: LAMAhus, Højstedvej 5, 
4593 Eskebjerg 

 
 

Yderligere v/ Carsten Clausen tlf. 59 50 00 11 eller Susanne Ladefoged tlf. 58 86 
07 75  
 
 
 

Arrangementer for 2011 er endnu ikke 
fastlagt – men hold øje med de mange 

spændende tilbud, som alle annonceres 
på vores hjemmeside 

www.dn.dk/kalundborg eller tilmeld dig 
vores mailliste, så modtager du hver 

gang invitationerne direkte i din egen 

mailboks.  
 

Send os en mail på kalundborg@dn.dk  
 
 

                 Bjergsted Bakker januar 2010 ►  

 
 
 
Kontakt os på: kalundborg@dn.dk  
              

http://www.dn.dk/kalundborg
mailto:kalundborg@dn.dk
mailto:kalundborg@dn.dk


og find os på:     www.dn.dk/kalundborg 
 
                        

 
Sejerøs skrænter 
 

 

http://www.dn.dk/kalundborg


 

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 

 
 
Søndag den 19. september afholdtes Røsnæs Dag – et arrangement med aktiviteter for 

hele familien spændende fra museture, botanikture, fugleture, geologiture, tømre fugle-
kasser, pandekagebagning over bål, kystfiskeri, skydning med bue og pil til 

elektronskydning og meget andet. Besøg af en arbejdende konservator blev det også til. 
Det store arrangement blev afholdt for 2. år i træk på Røsnæs Naturskole, og er et 
samarbejde mellem DN Kalundborg, Dansk Ornitologisk forening, Danmarks 

Jægerforbund, Skov & Naturstyrelsen, KFUM spejderne m. fil.  
 

  

 

Foto v/susanne Ladefoged medmindre andet er angivet. 

 

 

http://www.dn.dk/kalundborg


 

Arrangement Asnæs Forskolen februar 2010 

 
 

 

Arrangement Reersø rundt i marts 2010 
 

 



 

Arrangement Kongstrup og Nustrups klinter maj 2010 
 

 

 

Grøftekanter på Bakkendrupvej i juni måned 


