
 

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

 
 

Søer og vandhuller: 

Der er i årets løb givet tilladelser til anlæggelse og/eller oprensning af mange søer. 

2 af tilladelserne har givet årsag til påklage. Vi fandt f.eks. ikke at en dispensation til anlæggelse 

af 3 søer på hhv. 100, 250 og 650 m2 i en § 3 beskyttet eng ville medføre en forbedring af 

naturtilstanden, specielt ikke da engen hidtil havde været gødsket. Vi tabte desværre sagen i 

Naturklagenævnet. Vi afventer stadig Naturklagenævnets afgørelse i den anden påklage omkring 

dispensation til anlæggelse af 2 søer indenfor strandbeskyttelseslinjen – den ene sø er yderligere 

også dispenseret til anlæggelse i en § 3 mose.  

 
Vandløb: 

Afdelingen har som vanligt deltaget i de årlige vandsyn. Tendensen har været klar igennem de 

sidste par år – plejen og efterlevelsen af de gældende vandløbsregulativer er blevet bedre og 

bedre år for år. Desværre har vi i år set et par yderst grove eksempler på landbrugets ulovlige 

overgreb på vandløbene. Vi mener, at det bør få alvorlige konsekvenser for synderne. 

 

 
 

▲ Klukkende vandløb – Reerslev 

Møllerende 

 

Ulovlige ruser uden 

stopriste                 ► 

 

Ruser som disse er den 

rene dødsfælde for 

Odderen, som er obser-

veret i  vandløbs syste-

met, der også inklude-

rer Kalundborg. 

 

Stopriste udleveres på 

kommunen uden udgift 

for rusernes ejer. 

 

SÅ ANVEND DEM! 
 

  

 

 
Nyhedsbreve: 

Vores 2 flittige nyhedsbrevs redaktører har i årets løb udgivet 7 nyhedsbreve og det 8. er på vej. 

Januar, februar, april, juli, august, september og oktober er nyhedsbrevet udsendt til alle, som 

har tilkendegivet ønske om modtagelse. Nyhedsbrevene kan ses på hjemmesiden eller på: 

http://dn.dk/Default.aspx?ID=9595 Ønsker du vores Nyhedsbrev direkte i din mailboks, så 

tilmeld dig på hjemmesiden eller kontakt en fra bestyrelsen. 

 

Fredninger: 

Vi har ikke fundet belæg for at igangsætte nye fredninger i Kalundborg kommune i 2012.  

En beslutning om en eventuel omfredning af Saltbæk Vig fredningen forventes afsluttet indenfor 

meget kort tid. I skrivende stund afventes Fredningsnævnet afgørelse, som skal være afsagt 

ultimo november 2012.  

Efter besigtigelse af Syrenbakken 4 - Røsnæs højeste punkt og den 8. højeste by i kategorien 

bjergbyer, var vores vurdering af udsigtspunktet ikke kunne bære en fredning. Vi rettede derfor 

skriftlig henvendelse til kommunalbestyrelsen med opfordring om at tænke sig om, og ikke at 

afhænde kommunens arvesølv – men bevare det til glæde for vore efterkommere. Om 

postamentet kommer retur til sin vante plads er uvist – men udsigtspunktet blev ”fredet” af 

kommunalbestyrelsen. 

Vi fandt det ligeledes formålstjenstligt at støtte fredningsforslaget fra Landsforeningen for 

Bygnings- og Landskabskultur, Have- og Landskabsudvalg af parterreanlægget foran Vor Frue 

Kirke plads i Kalundborg.. Det gamle fint tilpassede havekunstanlæg er anlagt i begyndelsen af 

1950’erne, grundstrukturen er intakt og parterreanlægget var i god stand. Fredningen blev 

vedtaget 

http://dn.dk/Default.aspx?ID=9595


 
 

Grundvandsbeskyttelse: 

Følgegruppen for Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Hvidebæk kortlægningsområde går i 

gang nu og Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Bjergsted kortlægningsområde er sendt i 

offentlig høring nu. Hovedemnet vil være forslag til indsatser for grundvandsbeskyttelse og 

præsentation af Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). 
 

 

Flora (og fauna) undersøgelse i udvalgte områder. 
Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen – 2 af afdelingens aktive frivillige – har gjort flere 

værker omkring floraafdækning på udvalgte steder i kommunen. 

”Gedehullet” og ”Grusgraven” i Bjergsted Bakker:  

– botanisk afdækning af de 2 områder 

Værslevstien: 

- En rejse gennem natur og kultur ad den nedlagte jernbane fra Skovbakkerne ved Værslev til 

Gørlev Station 

Floraen på Ørnebjerg: 

- en gennemgang af floraen, geologien og de øvrige kvaliteter på lokaliteten 

 

 

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 

 

 

HOLD NATUREN REN DAG  
mønstrede 4 hold søndag d. 3. april 

 

Peter Breinholt & Steen Schacht, Kalundborg by 

15 sække og 168 dåser uden pant og 8 dåser 

med pant. 

 

Carsten Clausen, Ugerløse strand 

15 kg. affald, mest plastik. 15 dåser uden pant 

og 5 med pant. 

 

Claus Høgh, Ubby by 

13 kg brændbart – mest plastik og snoldpapir, 3 

glasflasker, 7 øldåser uden pant og 4 kg 

glasskår 

 

Ulrik Heimann, Bjergsted by 

85 kg affald og 150 dåser 

 

 
Derudover deltog flere private på eget initiativ 

 

 

Den landsdækkende kampagne HOLD NATUREN REN 2012 afholdes søndag d. 22. april 

 

- se mere herom senere på vores hjemmeside www.dn.dk/kalundborg 
 

 

Naturpleje på Fredede områder 
 

Vi har i årets løb deltaget aktivt i Kommunens arbejdsgruppe til udarbejdelse af plejeplaner for 

fredede områder herunder Møllebakken – ligesom vi har behandlet og kommenteret udkast til 

plejeplaner for Klintegården, Gisseløre og Bjergsted Bakker 

 

 

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


 

 

 

 

Afbrænding som naturpleje 
 

Afbrænding af vegetationen er en gammel 

anerkendt metode til naturpleje.  

 

Vi havde igennem nogen tid forsøgt at få 

Kalundborg kommune til at udføre et forsøg 

med afbrænding på et egnet fortidsminde – 

glæden var derfor stor, da Kalundborg 

kommune gjorde forsøget i marts måned på 

gravhøjen Bavnetop.  

 

Forårsafbrænding sker på et tidspunkt, hvor 

den ønskede fauna er i vinterdvale, og således 

ikke skades. Insekter er der på dette tidspunkt 

heller ikke mange af. Den hurtige forårsbræn-

ding når ikke at opvarme jorden i dybden, 

hvorved skader undgås. 

 

Vi håber, at der stadig er en god frøbank i 

jorden, så gravhøjen igen kan fremstå med 

knejsende Flora Danica på. 

  
Kommune- og Lokalplaner mv. 
 

Afdelingen deltager aktivt i debatten om den offentlige planlægning, idet disse lægger rammerne 

for natur- og miljøbeskyttelse – vi har derfor indgivet høringssvar til følgende planer: 
  

Høringssvar til 3. etape – motorvej fra Regstrup til Kalundborg - Vejdirektoratet 

Landsplan direktivet for udlæggelse af op til 110 nye sommerhuse ved Bjerge Nordstrand.  

Tillæg nr. 8 til Kalundborg kommuneplan 2009-2021 Reersø camping 

Lokalplan 546 Reersø Havn 

Lokalplan 538 Vindmøller på Lerchenborg 

Vi arbejder pt. på Høringssvar til Kalundborg kommunes Planstrategi 2011 og Erhvervs og 

Udviklingspolitik 

 

 

Vand og naturplanerne 
2011 blev året, der virkelig ”trak tænder ud” på de involverede. Efter ca. 1 ½ års forsinkelse 

modtog vi i slutningen af 2010 statens udkast til de statslige vand og naturplaner – planer som 

har til formål, at udarbejde en samlet planlægning for vandområder, inkl. grundvand, og for 

Natura 2000-områder i Danmark. Målet er, jf. EU-direktivet, som Danmark har tilsluttet sig, at alt 

vand opnår tilstanden ”God økologisk tilstand”. I de næste 5 måneder blev der arbejdet hårdt i 

fællesskab med repræsentanter fra DOF og Sportsfiskerne (Halleby å sammenslutningen). 

Resultatet blev bredt favnende, faglige høringssvar på vandplanen 2.1 Kalundborg samt 

naturplanerne: 

nr. 154 Saltbæk Vig, Sejerø Bugt, Bjergene og Bolinge banke 

nr. 157 Åmosen, Tissø, Halleby å og Flasken 

nr. 166 Røsnæs Rev og Kalundborg fjord 

nr. 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge å – overlod vi af mangel på resurser til Sekretariatet 

 
 

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. 



 

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 2011 

 

 

30.01.11 Bjergsted Bakker tur for hele familien 

20.02.11 Stjernetræf – stjernebilleder og planeter – aftenarrangement på kanten af  
Åmosen 

23.03.11 Klima og energiaften med klimakommissionens formand Kathrine Richardson  

og seniorforsker Marianne Bergen Jensen. Hvordan gøres DK uafhængig af  
fossile brændstoffer og hvordan håndteres regnvand på egen grund. 

03.04.11 REN DAG – den landsdækkende affaldskampagne 
12.04.11 Virksomhedsbesøg på Inbicon – Bioethanol fabrikation 
08.05.11 Skovens Dag – Asnæs spidsen rundt 

04.06.11 Slå med le i Bjergsted Bakker 
19.06.11 Ø-tur - Nekselø rundt – til fods 

24.07.11 Besøg på Kattrup gods – herregårdens park, have og skov 
21.08.11 Bromølle tunnelen – turen igennem ”røret” måtte aflyses grundet for høj  

Vandstand – 1,5 meter vand i røret 

11.09.11 Naturens Dag – Røsnæs Dag, stor familiedag 
02.10.11 Svampetur – på jagt efter svampe i Jyderup skovene m/biolog Peter  

 Jannerup 
29.10.11 Kalundborg messen – DN Kalundborg stand både lørdag og søndag 
29.11.11 100 års jubilæum – plantning af 100 egetræer ved Gørlev sø 

30.10.11 Ulstrup mølle – besøget måtte aflyses grundet for få tilmeldte 
20.11.11 Årsmøde på Reersø – guidet gåtur og debat 

04.12.11 afholdes juletur på Vesterlyng 

 
- ligesom flere af afdelingens frivillige deltog i le slåning samt Vikinge marked på 
Fugledegaard 
 
Yderligere v/ Carsten Clausen tlf. 59 50 00 11 eller Susanne Ladefoged tlf. 58 86 
07 75  
 
 



Arrangementer for 2012 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 eller be-
søg os på vores hjemmeside 
www.dn.dk/kalundborg 
 
 
Bjergsted Bakker januar 2010 ►  

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


Vi har passet på naturen i 100 år og det blev fejret lørdag d. 30. april 2012. 
Dronning Margrethe d. 2. åbnede udstillingen ”Danmark Dejligst” på 
Rådhuspladsen i København. Over hele landet blev der afholdt særlige 
jubilæumsarrangementer i løbet af året. Talerne ved åbningen af ”Danmark 

Dejligst” er gengivet herunder. 
 

Åbning af udstillingen - ´Danmark Dejligst – 100 fredninger´ 

- tale v. René la Cour Sell direktør i DN 

Deres Majestæt, mine damer og herrer.  

Velkommen til Danmarks Naturfredningsforenings fejring af 100 år i naturens tjeneste. 

Foreningen blev stiftet 21. april 1911 som et barn af dansk turisme. Det kan lyde lidt mærkeligt i 

vore dage, men baggrunden var, at ansatte på danske arbejdspladser havde fået fri om søndagen 

og ret til ferie et par dage om året. 

Fritiden blev brugt i parker, bynære strande og skove, men især for den voksende befolkning i 

København kunne det være svært at finde en offentlig strand eller skov. 

Dette grundsyn bærer stadig foreningens arbejde. Naturen skal være tilgængelig, og den skal 

vække begejstring. 

I 1911 stod kunstnere, godsejere og højesteretssagførere i spidsen for ønsket om en rigere natur. 

De ønskede en natur, der kunne benyttes af alle, og en natur, der skulle bevares af æstetiske 

årsager. 

Kampen handlede om adgang til strand og skov, men også om renhed. Det er to mærkesager, vi 

stadig forfølger, og med vores årlige affaldsindsamling, som bakkes op af 100.000 danskere, kan 

vi trække en lige linje tilbage til foreningens første kampagne i 1912: ’Krigen for Skovenes 
Renligholdelse’. 

Den gang deltog 20.000 danskere og viste, at der var grundlag for en folkelig forening til 

beskyttelse af naturen. 

Dette års affaldsindsamling viser, at naturen stadig har brug for os, når naturen skal gøres 
forårsklar. Der blev samlet 200 ton affald og over 200.000 dåser. 

Slogan-konkurrencen fra 1912: 

”Sildeskind og æggeskaller 

pynter ej i skovens Haller”er stadig gældende. 

Udstillingen ´Danmark Dejligst – 100 fredninger’ trækker også en lige linje tilbage til foreningens 

begyndelse. 

Danmarks Naturfredningsforening var fra starten tænkt som en folkelig forening. Andre 

naturforeninger ville på daværende tidspunkt det samme. De ville også frede natur, beskytte 

planter og dyr, men foreningerne bestod primært af lærde fagfolk, der kun ville give 

videnskabsmænd adgang til de fredede områder. 

Den dag i dag kan vi mærke reminiscenser af datidens opgør. Danmarks Naturfredningsforening 

er og bliver en folkelig forening, og foreningen vil altid møde diskussionen, om vi har den rette 

balance mellem beskyttelse og benyttelse. 

Vi, der i dag repræsenterer Danmarks Naturfredningsforening, er glade for, at vores 

grundlæggere vandt kampen om den første naturfredningslov i 1917. Den sikrede både 

naturbeskyttelse og befolkningens adgang til at opleve herlighederne. 

Når udstillingen åbner, kan I se et lille udpluk af de fantastiske steder i Danmark, som 

befolkningen kvit og frit kan besøge, ligesom befolkningen fra i dag kvit og frit kan besøge vores 

udstilling. 

Vi har taget mange kampe for at sikre den danske natur. Det har af og til været vanskeligt, som i 

1930’erne, hvor depressionen satte naturen under voldsomt pres, og hvor foreningens 
synspunkter blev udfordret af så stærke personligheder som Poul Henningsen. 

PH mente, at naturen stod i vejen for fremskridtet. Han mente, at alt opdyrkeligt land skulle 

dyrkes: ”produktion først, så natur”. Denne kamp pågår stadig, og som i 1930’ernes depression, 

ser det ud til, at den økonomiske krise i nutidens Danmark giver grobund for samme synspunkt. 

I 1930’erne stod foreningen fast på sit synspunkt, og i tæt alliance med daværende statsminister 

Thorvald Stauning blev naturfredningsloven forbedret betragteligt med en ny lov i 1937. 



For første gang i historien fik borgerne en generel ret til adgang langs kysterne, og der blev 

indført grænser for bebyggelse langs strande og omkring skovene, ligesom de mest velbevarede 

fortidsminder som gravhøje, stendysser og voldsteder blev fredet. 

Kampen for en rigere natur vil og skal aldrig stoppe, men vi skal glæde os over, at så mange 

danskere bakker op om naturen. Den folkelige indsats er helt afgørende for udviklingen af 

naturen i Danmark. 

Vi glæder os over den store opbakning til udstillingen – fra Life Exhibitions, som har arrangeret 

udstillingen ¬–¬ til de mange sponsorer, som har gjort det muligt at skabe dette rum i hjertet af 

København. 

Og det er en stor ære, at Deres Majestæt er til stede i dag. Vi ved, at Deres Majestæt deler vores 

interesse for natur og vil også lige her benytte lejligheden til at takke Deres Majestæt for 
generøst at have åbnet sine smukke parker for offentligheden 

Med de ord vil jeg give ordet til præsident Ella Maria Bisschop-Larsen. 

  

Åbning af udstillingen  
´Danmark Dejligst – 100 fredninger´ 

- tale v. Ella Maria Bisschop-Larsens præsident i DN 

Deres Majestæt, kære gæster og medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening. 

Det er mig en stor glæde at fejre Danmarks Naturfredningsforenings jubilæum her i hjertet af 

København, hvor foreningen blev stiftet for 100 år siden. Det sker med udstillingen Danmark 
Dejligst – 100 fredninger. 

Vi har valgt at vise 100 fredede naturområder frem, der hver især repræsenterer noget af  
Danmarks ypperste natur. 

Vi har som den eneste organisation i verden fået retten til at rejse fredningssager. Det er derfor 

med betydelig stolthed, at vi i dag kan vise et udvalg af de enestående naturperler, foreningen 

har sikret for eftertiden. De repræsenterer naturen i al sin mangfoldighed – fra de store 

landskabelige naturværdier til de spektakulære naturfænomener, som rækker millioner af år 

tilbage. 

Når vi senere bevæger os gennem udstillingen med 100 fantastiske billeder, vil vi blive forundret 

over, hvor smuk Danmark er. Vi møder den vidtstrakte natur i Lille Vildmose, de stejle klinter på 

Østmøn og den 400 år gamle Ambrosius Eg på Tåsinge. 

Glæden ved naturen bliver ikke mindre af, at den bringer danmarkshistorien helt tæt på os. Vi 

møder Jelling-monumenterne, der er et vidnesbyrd om begyndelsen på det danske rige, og vi 

støder på kultiske tegneserier fra bronzealderen, når vi står ved Madsebakke på Bornholm. 

Hver eneste af de fredede naturperler har sin helt egen historie, og vi har i dag over 3000 

fredninger. De dækker knap fem procent af Danmarks areal, men rummer et væld af oplevelser. 

Vi er stolte af at have retten til at rejse fredninger. Det er en opgave, vi tager meget alvorlig. 

Foreningens 98 lokale afdelinger gør en uvurderlig frivillig indsats for at udpege og beskrive de 

naturområder, som Danmark bør beskytte, både af hensyn til naturen i sig selv, men også for at 

værne om naturens kulturhistoriske værdier. 

Det er åbenlyst for os alle, at Danmark er et landbrugsland. Faktisk er Danmark verdens mest 

intensivt udnyttede land med to tredjedele af arealet dyrket. Det giver os en særlig udfordring. Vi 

må hele tiden vurdere, om forholdet mellem natur og intensiv drift af landets arealer er i den 

rette balance, ligesom vi hele tiden skal se på, om vi har den rette balance mellem byernes vækst 

og naturens muligheder for at udvikle sig. 

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for en rig natur og en mere sammenhængende natur. 

Uden sammenhæng mister naturen muligheden for at udvikle sig. 

Vi ser hele tiden tilbagegang i naturens mangfoldighed. Jeg har alene i min tid oplevet den sidste 
urfugl på Vind Hede og set det sidste ynglende storkepar ved Rudbøl Sø. 

I en travl hverdag kommer vi ofte til at tage naturen for givet. Den har ikke sin egen stemme. 

Det er vores opgave at give naturen en stemme og fastholde ambitionen om at give naturen 

videre til kommende generationer i en bedre stand, end vi modtog den. 

Når vi i dag fejrer 100 års arbejde for naturen, så er det vigtigt for os, at vi har noget at fejre og 
være stolte af. 



 

 

Vi ønsker, at naturen skal opleves og skabe begejstring. Det er begejstringen for naturen, der 

driver medlemmerne af Danmarks Naturfredningsforening og gør det muligt at engagere flere 

tusinde danskere til at yde en frivillig indsats i hver eneste kommune i Danmark. 

En stor tak til de 135.000 medlemmer i foreningen, der bidrager til en rigere natur i Danmark. En 

stor tak til de tusindvis af engagerede danskere, der hver eneste dag frivilligt arbejder i naturens 

tjeneste. 

Jeg vil håbe, at udstillingen ´Danmark Dejligst – 100 fredninger´ og bogen med samme titel, som 

vi udgiver i dag, skaber inspiration til at komme ud i naturen og gå på opdagelse i de smukke 

omgivelser. 

Den repræsenterer på bedste vis foreningens arbejde. Ikke alene viser vi 100 naturperler frem, 

men det sker i det fri og oplevelsen er gratis for publikum – helt i tråd med naturen – altid fri, 

altid gratis, altid åben. 

Det er en stor ære for Danmarks Naturfredningsforening, at Deres Majestæt vil åbne udstillingen 
´Danmark Dejligst – 100 fredninger’. 

Med de ord vil jeg bede Deres Majestæt om at gøre os den ære at åbne udstillingen og invitere 
besøgende ind i naturens vidunderlige univers. 

 

Åbning af udstillingen - Danmark Dejligst – 100 fredninger 

- tale v. Hendes Majestæt Dronning Margrethe 

Det er mig en stor glæde at åbne udstillingen ”Danmark Dejligst – 100 fredninger”. Udstillingen 

har sit udspring i bogen ”Danmark Dejligst”, hvis i sandhed dejlige billeder viser et udsnit af de 

mange, mange fredninger, som Danmarks Naturfredningsforening står bag. 

Mange vil mene, at man skal rejse langt afsted for at få de store naturoplevelser. Denne udstilling 

vil være med til at vise, hvor meget og hvor overraskende natur, der findes i Danmark. 

Vi kender vel alle til Skagens Gren, Mols Bjerge og Møns Klint, og mange af os har selv været 

der, men der er meget mere at finde frem til: Der er odder og vige, skovblæste bakker og dybe 

søer, hemmelighedsfulde moser, også her lige ved København. Der er steder, hvor fuglene 

trækker, hvor hjorte græsser eller hvor sjældne blomster gror så uanselige på en eng eller en 

hede. Der er også steder, hvor vore forfædre har sat deres spor, for Danmark er et gammelt 

tætbebygget land med borge og voldsteder og helleristninger. Det er værd at begive sig rundt i 

landet for selv at opleve naturen under det evigt skiftende vejrlig – det, som måske er det mest 
karakteristiske ved dansk natur. 

Drag selv ud og se; men træd forsigtigt. Lad planterne stå og skræm ikke dyr og fugle på din vej. 

Med disse ord vil jeg åbne udstillingen ”Danmark Dejligst” og ønske Danmarks 
Naturfredningsforening og dens mange medlemmer tillykke med de 100 år. 

 

 

 

På dn.dk/historien kan du finde over 100 fortællinger om DN's arbejde siden 1911 

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=23803


 
Slå med le 

 

 
Kattrup skov i regnvejr 
 



 

 
 

Den Internationale Biodiversitetsdag – floraafdækning på Røsnæs 
 

 

 



 

 

 

 

DN Kalundborg siger tak for i dag og tak for jeres støtte til 

Danmarks Naturfredningsforening  

 

 

Din støtte gør det muligt for os, at være naturens vagthunde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har taget naturens parti siden 1911 
 

 

www.dn.dk/kalundborg 
 

kalundborg@dn.dk 

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

