
ÅRSMØDE  2014                  
                                                             Vi tager naturens parti 

 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg afdeling 

 
Lørdag, den 29. november kl. 13.30 

 
Sted: Kalundborg vandrehjem, Kalundborg 

 

 
Motiv fra ”Kystvandringen” – kommunen rundt langs kysten 2014 - Nekselø 

 

 

Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største grønne organisation med ca. 125.000 

medlemmer – heraf udgøres medlemstallet i DN Kalundborg af ca. 1070 personer. Afdelingen kan 

bryste sig af hele 11 personer, som trofast har støttet det gode arbejde for naturen og miljøet 

siden 1976 og hele 17 personer, som har været medlemmer siden 1977. 

 
 

Vi gør opmærksom på, at årsmødet optages digitalt af hensyn til referatskrivningen. 
 
 

Links til Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg afdelingen: 

                                                         
Hjemmeside: www.dn.dk/kalundborg  
E-mail adresse: kalundborg@dn.dk 
  

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


 
PROGRAM: Årsmødet båndes af hensyn til referatskrivningen 

 

 (Tiderne er cirka tider)              
 

Kl. 13.30 Registrering af medlemmer og udlevering af stemmesedler 
 

Kl. 13.45  Velkomst v/formand Susanne Ladefoged, DN Kalundborg 

 
kl. 14.00 Har vi rent grundvand nok i fremtiden? v/ Bente Villumsen 

miljøpolitisk medarbejder i DN og civilingeniør med speciale i grundvand. 

 
Kl. 14.45 – 15.00 Debat og spørgsmål til Bente – herefter kort pause 

 
Kl. 15.15 Årsmøde iht. vedtægter – DN er vært med en øl eller vand 

 
Valg af dirigent  

1. Valg af stemmetællere 

2. Bestyrelsens årsberetning 
3. Valg af bestyrelses medlemmer 
4. Valg af suppleanter 

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Eventuelt 

 

Kl. 16.30 Farvel og tak v/Susanne Ladefoged, DN Kalundborg 
 
Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægterne 
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Formand: 

Susanne Ladefoged 

 

Næstformænd: 
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Medlemmer: 

Erling Jacobsen  

Finn Roel Ringe 

Hans Guldager Christiansen 

Lene Jørgensen 

Peter Breinholt 

Steen Schacht 

Tommy Kristoffersen 

 

Suppleanter:  

Christian Høgh 

Mogens Dyhr-Nielsen                

 

 

 

           
                Dunet vejbred på Asnæs 2013 

  



Årsberetning DN Kalundborg d. 29.11.2014 

 

2014 har i DN Kalundborg været et dejligt roligt år. 2014 har på en konstruktiv og 
udviklende måde været præget af løbende sagsbehandlinger, besigtigelser, 
kystvandringer, botaniseringer og det indledende arbejde med en ny fredning. 

 
2014 har ligesom 2013 været præget af arbejdsro og godt samarbejde i bestyrelsen. 

Bestyrelsen og de frivillige, der er knyttet til afdelingen er godt sammentømret, hvilket 
betyder, at resurserne anvendes konstruktivt på sagsbehandlingen, møder internt og 
eksternt og på arrangementer til glæde og gavn for naturen, miljøet og deltagerne.  

 
I 2014 indledes der en ny fredning 

Efter opfordring fra ejerne til Klokkerhøj på Tømmerup Banke – Børge og Inga Tingager 
indledes der i denne tid en fredningssag på en del af Tømmerup Banke. En fredning der 

skal sikre området som et sammenhængende græsningslandskab, hvor de 
karakteristiske bakker fremstår synlige, for at bevare og forbedre naturværdierne i 
området, samt sikre et artsrigt dyre- og planteliv som er kendetegnene for overdrev. 

En fredning er noget ekstraordinært – et instrument til at beskytte noget særligt for 
eftertiden. DN kan ikke frede, men bede Fredningsnævnet om at frede et område på 

grundlag af DNs argumenter herfor. Vi inviterede Kalundborg kommune til at være 
medfreder og dermed få indflydelse på fredningen, idet denne omfatter et stykke 
kommunalt ejet jord – men Kalundborg kommune tog ikke imod til tilbuddet om 

medindflydelse på fredningsforslaget. 
 

I 2014 forsatte ”Den store kystvandring” 
Vores ca. 160 km lange kystlinje rummer noget af det vildeste natur, som vi har. Langs 
kysten er naturen og naturkræfterne helt synlige. Vi har en varieret og storslået 

kystlinje, som spænder fra sandstrand over stejle klinter til stenrev. Vi satte os i 2012 
for, over en årrække, hvor det er muligt og via etaper på 8-12 kilometer, at vandre 

kommunen rundt langs kysten Første etape udgik fra kommunegrænsen i syd i 
december 2012. Til dato er der med succes afviklet 24 etaper, som har givet deltagerne 
mulighed for på allernærmeste hold, at se, de mange forskellige naturtyper som vores 

kyst gemmer på. Der har været botaniseret og fortalt historie undervejs. Vi har grundet 
vejrliget bl.a. torden måtte aflyse et par etaper – disse samles der op på i 2015.  

 
2014 har ikke budt på de store kontroverser med eksterne aktører, men derimod en del 
besigtigelser for at kunne sagsbehandle sager og afgørelser grundigt og fagligt. 

Afdelingen har således besigtiget en del lokaliteter if. med en del af projekterne til 
”Røsnæs rundt”. En del oplevelses events igangsat af lokale på Røsnæs. Projekter, der 

rækker ud over det tilladte i dansk lovgivning, og som derfor kræver dispensationer. En 
lovgivning som har til formål, at beskytte naturen mod overgreb. Vi har måttet vægte 
vores afgørelser imellem, hvor går grænsen mellem benyttelse og beskyttelse af naturen 

på Røsnæs. Denne er så unik, at vi i enkelte tilfælde ikke har kunnet nikke ja til 
projekterne. De landskabelige værdier langs den smukke uberørte kystlinje har vejet 

tungt. Herlighedsværdierne kan kun ”sælges” en gang, hvorefter de er tabte for 
eftertiden. 
 

2014 har budt på besigtigelser og klagesags arbejde.                                . 
Vi har besigtiget lokaliteterne if. med sagsbehandlingen især for at kunne vurdere det 
visuelle. Vores klage over en afgørelse kan få stor betydning for ansøger - så vi tager 

ikke skrivebordsbeslutninger. Det er dog kun få af de mange sager, som har givet 
anledning til påklage – helt præcist 6 stk. i år. Derudover har DNs hovedforening 

påklaget én enkelt sag beliggende i vores kommune. Tilsammen udgør klagerne en 
stigning på 2 klager i forhold til sidste år. 2 af klagesagerne er tidligere afgjort og vundet 
i Natur og Miljøklagenævnet, men Kalundborg kommune har imidlertid ikke respekteret 

Natur og Miljøklagenævnets afgørelser, men efter en smule justeringer igen tilladt 



projekterne, hvorfor vi har set os nødsaget til at påklage disse endnu en gang. 

Kommunen fik IKKE en ret til at skalte og valte med naturen, men til at forvalte og 
passe på naturen ved overdragelsen af opgaven fra amterne. DN holder øje med, at 
kommunen forvalter denne opgave. 

”DN klager for meget og over alt!” Vi bliver sommetider beskyldt for at klage alt for 
meget og over alt. For det første så spiller klagerne en vigtig rolle for demokratiet, 
retssamfundet og ikke mindst naturen, hvilket er vigtigere end nogensinde før. Vi klager 

dog kun, når vi mener, at der er truffet beslutninger på bekostning af naturen. Lad os 
slå fast, at DN er naturens advokat.  For det andet er beskyldningen ikke korrekt. Med 

kun 3-7 klager årligt ud af de mange hundrede, som vi modtager fra både Kalundborg 
kommune, Kystdirektoratet og Naturstyrelsen, så mener vi ikke, at antallet af klager er 
stort. Sidste år fik vi medhold i 3 ud af de 4 påklagede sager, altså 75 % af klagerne. DN 

Kalundborg misbruger ikke vores klageret.  

Vi tror, at uvidenhed og fejlinformationer bærer en del af skylden. En del borgere tror 
f.eks. helt fejlagtigt, at vi har påklaget tilladelsen til etablering af en kunstgræsbane i 

Gørlev. Dette er IKKE korrekt – vi har derimod klaget over, at overfladevandet ikke 
ledes til kloak og dermed til renseanlæg, men tillades nedsivet til grundvandet og udledt 
til vores vandløb. Overfladevandet indeholder miljøproblematiske stoffer f.eks. kobber og 

zink langt over grænseværdierne. Vi mener derfor at kommunen spiller hasard med 
vores vandmiljø i stedet for at beskytte det, som EU's vandrammedirektiv foreskriver. Vi 

vil fortsat nøje følge alle kommunens afgørelser på områderne.  

Botaniseringer 
Et vigtigt element i beskyttelsen af naturen, er at kende dens naturtilstand her og nu, 

for kun derved kan dispensationer og tilladelsers eventuelle negative påvirkninger på 
naturen dokumenteres. DN Kalundborgs dygtige botanikere Carsten Clausen og Hans 
Guldager har i årets forløb botaniseret grundigt og afdækket floraen i Klinteskoven, på 

Klokkerhøj, en eng og areal ved Tissø samt derudover påbegyndt et område ved Gørlev 
sø. DN arbejder for at skabe og bevare en varieret natur. Disse og tidligere års 

floraafdækninger kan alle læses på afdelingens hjemmeside. 
                                                          
Naturens vagthund. 

Gennem arbejdet med de lokale sager fungerer DN som naturens vagthund og advokat i 
forhold til den måde, landets natur- og miljølovgivning bliver administreret 

på: Folketinget vedtager landets love. Ministerier, kommuner og styrelser administrerer 
lovgivningen, når de afgør lokale sager i henhold til lovene. DN Kalundborg har ret til at 
klage over mange af myndighedernes afgørelser - det vil sige: Vi kan anmode særlige 

nævn og klagenævn om, at vurdere sagen én gang til med udgangspunkt i DNs 
argumenter. De mange enkeltafgørelser har en meget stor betydning for naturen og 

miljøet, såvel nationalt som lokalt.                               . 
 
Naturen er under hårdt pres fra opdyrkning, byggeri og infrastruktur. Vi skal derfor 

passe på den natur, vi har – mens vi stadig har den! Vi har i årets løb gennemset 
samtlige landzonetilladelser, afgørelser og dispensationer fra plan, sø, skov og 

naturbeskyttelsesloven. Vi giver de offentlige instanser med og modspil på områderne – 
og går gerne i dialog med dem om enkeltsager. Vi har i årets løb deltaget i 4 møder og 
besigtigelser indkaldt af Fredningsnævnet. Besigtigelserne drejer sig om ansøgninger, 

dispensationer eller tvister, hvor Fredningsnævnet har ønsket, at høre DN Kalundborgs 
bemærkninger til sagerne. Derudover har vi afgivet høringssvar til yderligere 2 sager. 
 

Vi deltager i flere fora i Kalundborg kommune bl.a. Grønt Råd og Vandrådet. Vi glæder 
os over og siger tak for det gode samarbejde og velvilje, som vi generelt mødes med hos 

andre aktører, i kommunen samt andre offentlige instanser. Kommunen anvender kun 
0,31 % af budgettet* til natur og miljø herunder grønne områder, vandløbs-

vedligeholdelse mv. – det er under landsgennemsnittet og alt for lidt efter vores 



opfattelse. Vi arbejder derfor på, at få politisk velvilje til at afsætte et større beløb til 

natur og miljø i de kommende år.  

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

lægger rammerne for natur- og miljøbeskyttelse – vi har derfor indgivet høringssvar til 
f.eks. Pesticidhandleplan, Naturstyrelsens driftsplan, Klimatilpasningsplan, 

administrationsgrundlag af flexbolig tilladelser, afvigelser fra lokalplan 92 sommerhus 
område i Bjerge, screening af lokalplan 558 kolonihavehuse på Solitudevej, 
solcelleanlæg på Lerchenborg, samt opførelse af div. ponton flydeplatforme på Røsnæs 

syd og nordkyst. 

Ud i naturen med DN.                                                                          .                                                                            
At færdes i naturen påvirker os både fysisk og mentalt. Vi stresser af og får det bedre. 

Vores arrangement gruppe har derfor igen i år – og med stor succes – afholdt 19 ture / 
arrangementer spændende fra en svampetur, den traditionsrige Bjergsted Bakker 

vintertur, Nattergal tur, Naturens Dag, Vandets dag, affalds indsamlingsdag samt 
naturligvis kystvandringerne. Derudover har vi deltaget og formidlet naturen til 
interesserede ved andre lejligheder herunder if. med Vandrefestivalen og forening 

Nordens familiedag arrangement. 

2015 er lige om døren – og det forventer vi også, at implementeringen af de nyligt 
vedtagne men flere års forsinkede statslige vandplaner er. En implementering som skal 

være medvirkende til at sikre et renere vandmiljø. Kommunens vandløbsregulativer står 
ligeledes overfor en fornyelse. DN har deltaget i arbejdet i det af kommunen nedsatte 

Vandråd, og vi glæder os til at se tiltagene implementeret i nær fremtid.  

2014 blev året hvor Danmark med miljøminister Kirsten Brosbøl i spidsen fik en 
NATURPLAN.  
Naturplanen er en invitation til at være med til at gøre Danmark grønnere. Naturplanen 

skal være hjørnestenen i Det grønne Danmarkskort. Planens formål er at give naturen 
mere plads, at skabe sammenhæng i naturen og skabe et fællesskab via natur 

oplevelser. Der skal skabes 25.000 ha ny natur inden 2020. Naturplanen er strategien 
til, at vi når biodiversitetsmålene, som Danmark har forpligtet sig til i 2020.  Vi håber og 
vil gøre vores til, at Kalundborg kommune griber invitationen. 

I 2014 har vi fået et stadigt stigende antal henvendelser fra borgere, som ønskede 

vores hjælp i mange forskellig artede sager. Vi har forsøgt at yde den faglige bistand, 
som resurserne har rakt til.  Tak til alle dem, som støtter, hjælper og bakker op om 

vores arbejde – jeres støtte er fundamentet for DN og helt uundværligt i arbejdet for en 
rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. I har således gjort en synlig forskel for 

naturen og miljøet. Det er med glæde, at vi igen i år kan notere en stabil medlemsskare. 
Vi vil også gerne takke pressen for den velvilje, hvormed de altid optager vores 
materiale i aviserne. Med deres hjælp får vi informeret vidt og bredt om vores arbejde, 

natursyn og vores arrangementer. Tak til alle for indsatsen.                             . 
 

P.b.v. Susanne Ladefoged, formand 

* Jf. Danmarks Statistik 
  

   



 

 

Kandidat liste 2014 
 
 

Bestyrelsen består af 9 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. 1/3 af bestyrelsen er 
på valg hvert år – suppleanter er på valg hvert år. Bestyrelsesmedlem Erling Jacobsen 

forlader bestyrelsen udenfor turnus. 
  
I 2014 skal der derfor vælges 4 bestyrelsesmedlemmer + 3 suppleanter.  

 
Valgperioden er 3 år for bestyrelsesmedlemmer og 1 år for suppleanter. 

Substitut for medlem der går i utide overtager den resterende valgperiode på 2 år. 
 
 

Når man opstiller og lader sig vælge til DN Kalundborgs bestyrelse er det en selvfølge, at 
man forpligter sig til at arbejde loyalt overfor foreningens formål, forretningsorden og 

vedtægter. Det er ligeledes en selvfølge, at man som bestyrelsesmedlem overholder den 
gældende naturbeskyttelses-, plan og miljølovgivning, således at foreningen altid 
fremstår troværdigt og seriøst overfor omverdenen og medlemmerne.  

 
 

Følgende personer har ved dette materiales produktion tilkendegivet, at de genopstiller 
eller ny-opstiller til bestyrelsen for DN Kalundborg ved årsmødet d. 29. november 2014 
(medlemmets post i DN Kalundborg 2013-2014 står i parentes) 
 
 

Opstiller til bestyrelsen: 
 
Christian Høgh (suppleant)                                       (ny opstiller) 
Peter Breinholt (bestyrelsesmedlem)  (genopstiller) 

Susanne Ladefoged (formand)                          (genopstiller) 

Tommy Kristoffersen (bestyrelsesmedlem) (genopstiller) 

   

 

Opstiller som suppleant: 
 

Claus Høgh Hansen                                        (ny opstiller) 

Hans Glahn (suppleant)                                             (genopstiller) 

Mogens Dyhr-Nielsen (suppleant)                  (genopstiller) 

 
 

Alle kandidater er listet i alfabetisk rækkefølge  

 

 

        

  

 

 
 

 

På de næste sider følger en kort præsentation 
af de kendte kandidater: 
 



 

 
Stiller op til bestyrelsen: 
 
Christian Høgh Sørensen, Kalundborg - ny opstiller 
Bsc i Miljøkemi, arbejder med forurenet jord og grundvand. Har en helt generel bekymring om 

den faldende biodiversitet i både lille og stor skala, til lands, til vands og blandt vores fjedrede 

venner i luften.  
 

Peter Breinholt, Kalundborg - genopstiller 
Jeg har nu deltaget seks år i DN-Kalundborgs arbejde.  Det er et vigtigt arbejde som ”vagthund” i 

forhold til kommunale tilladelser og dispensationer såvel i det åbne land som i 

beskyttelsesområder. Vores lille land er så ”kultiveret”, at det er vigtigt at der er talsmænd for de 

sidste rester af mere fri natur. Foreningen er også vigtig i det vanskelige arbejde med at omstille 

landet til en fossilfri fremtid. Vi sættes ofte i et dilemma i vindmøllesager mellem de traditionelle 

hensyn til udsigter og landskabsbevaring på den ene side og ønsket om forurenings- og CO2-fri 

energi på den anden side. DN prøver at finde balancen og være med i sådanne diskussioner. Vi er 

også aktive for at få folk ud i naturen, for at gå forrest mod affald i naturen på vores årlige 

affaldsdag og mange andre ting. 

Det er vigtigt! Vi skal være mange! Jeg vil gerne arbejde videre i en ny treårsperiode i 

afdelingsbestyrelsen. 

 

Susanne Ladefoged, Gørlev – genopstiller 
Som siddende formand deltager jeg aktivt i en stor del af afdelingens aktiviteter spændende fra 

sagsbehandling, klagesagsarbejde, besigtigelse, vandløbssyn, afgivelse af høringssvar, deltagelse 

i møder med kommune, Fredningsnævn m.fl. Ligesom jeg varetager presseomtale, PR, skriftligt 

materiale og henvendelser fra såvel medlemmer - som ikke medlemmer af foreningen. Derudover 

fungerer jeg også som den praktiske gris, der samler alle trådene i afdelingen. Jeg har siddet i 

bestyrelsen siden afdelingens start. 

 
Tommy Kristoffersen, Kalundborg – genopstiller 
"Uddannet biolog, 2006. Arbejder i dag med mikrobiologi og EHS. Biologisk generalist, som 

interesserer sig for alt der kan kravle, gå, svømme, flyve og "tumble and run".  Sidder som DN 

Kalundborgs repræsentant i Vandrådet i Kalundborg kommune 

 

  

Stiller op som suppleant: 
 
Claus Høgh Hansen, Jerslev – ny opstiller 
Jeg interesserer mig meget for naturtypen skov. Jeg har f.eks. altid plantet skov - lige fra jeg var 

lille hjemme på gården, hos min far. Jeg interesserer mig ligeledes for de vilde dyr og fugle – og 

færdes gerne i naturen. Jeg er med i planlægningen og deltager i de fleste ture og arrangementer 

i DN Kalundborg – ligesom jeg er med i planlægningen og afholdelse af Røsnæs Dagen. Jeg 

deltager selvfølgelig i afdelings møderne en gang om måneden i DN. 
 

Hans Glahn, Røsnæs – genopstiller 
Jeg har tidligere i en årrække siddet i bestyrelsen i DN Kalundborg og er klar til at tage en tørn 

mere. Det er hovedsaligt plansager, som har min interesse – f.eks. byggeri i det åbne land. 

Min største bekymring lige nu, er de mange husstands vindmøller der stilles op. Jeg mener ikke, 

de visuelle og støjmæssige omkostninger berettiger til det antal Kilowatt, der produceres. Jeg 

mener, at vi i stedet for de landbaserede møller burde have nogle få store hav vindmølleparker. 

Jeg er bosat på Røsnæs, hvorfor området især har min bevågenhed.  

 
Mogens Dyhr-Nielsen, Høng - genopstiller 
Min hovedinteresse er at virke for en sammenhængende og rationel forvaltning af vand, land og 

natur i vore vigtigste oplande, specielt Åmoserne og Halleby Å systemet. Jeg er DTU's første 

kandidat som hydrolog og har 30 års ledelseserfaring i Miljøministeriet, herunder de første NPO-

undersøgelser, vandmiljøplaner og overvågningsprogrammer. Jeg har et stort personligt netværk 

af fagfolk og bureaukrater, også indenfor landbrugsområdet. Med den baggrund har jeg lyst til 

aktivt at formidle et konstruktivt samspil mellem arealanvendelse og naturbeskyttelse. Jeg har 

deltaget aktivt i udarbejdelse af høringssvar på vand og naturhandleplanerne. 



 
  

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

 
 

DN rejser en fredningssag for bakkerne ved Tømmerup 

I efteråret 2012 tilbød ejerne af Klokkerhøj, den vestlige del af Keldbjerg, at frede Klokkerhøj 

frivilligt. Formålet er at bevare det rige overdrev og udsigten herfra samt at sikre offentlighedens 

adgang til Klokkerhøj. Udsigten herfra er enestående, men da bakkerne er ved at gro til, er 

udsigten ved at forsvinde, og det er den rige flora også.  

I dag er man tilbageholdende med at frede ”frimærker”. Man vil hellere frede større områder, 

hvilket bedre kan sikre en rig biologisk mangfoldighed og en bedre drift. Derfor rejser DN en 

fredningssag for et langt større område end Klokkerhøj.  

Fredningssagen vil komme til at omfatte den iøjnefaldende Tømmerup Banke på 41 m, hele 

Keldbjerg på 45 m og også den markante Bavnetop, hvor der ligger en bronzealderhøj på toppen. 

Fredningen vil sikre, at overdrevene bevares, at bakkerne fortsat kan ligge frit i landskabet og 

kan ses fra Holbækvej, og at der fortsat bliver adgang til i hvert fald Tømmerup Banke og 

Keldbjerg.  

Klokkerhøj ligger centralt i fredningen med sin meget fine overdrevsflora. Her findes stadig en 

lang række ualmindelige og typiske overdrevsplanter. Dele af Tømmerup Banke er ligeledes 

botanisk værdifuld, men også her er floraen trængt. Andre dele er gammel losseplads f.eks. hele 

den østlige del af Keldbjerg, men da floraen op til den tidligere losseplads er rig, vil planterne 

efterhånden indvandre til de mindre værdifulde områder, blot de drives som overdrev. Søen og de 

øvrige våde områder mellem Tømmerup Banke er med til at gøre hele området rigt på natur med 

en stor biologisk mangfoldighed.  

Foruden den biologiske mangfoldighed vil fredningen også sikre det rige kulturhistoriske miljø. 

Bakkerne vil igen fremstå som overdrevsbakker lige op til kirkelandsbyen Tømmerup. Der vil igen 

komme udsigt til den gamle retterplads Rakkerbanken, og der vil fortsat være gode 

adgangsforhold til bakkerne.  

Det er DN Hovedforeningen, som rejser fredningssagen. Lokalt har vi lavet floralister og bistået 

med lokal viden og synspunkter om, hvordan fredningsforslaget skal se ud. Men i sidste ende er 

det Hovedforeningen, som afgør, hvordan fredningsforslaget bliver udformet. Vi forventer, at 

forslaget bliver fremsat inden årsskiftet 2014/15. 

 

 
Vandrådet for 2.1 Vandopland Kalundborg 

Vandrådet i hovedvandopland 2.1 består af tyve repræsentanter fra de grønne organisationer 

(DN, Danmarks Sportsfiskerforbund, DOF og Friluftsrådet), landbrugsorganisationer, å-laug, 

kloakmestre og Kalundborg Forsyning. Indrømmet, der er ikke en ligelig fordeling af 

organisationer og interesser, de grønne organisationer har 5 pladser og landbruget 13 pladser. Vi 

i DN Kalundborg har overvejet at klage over sammensætningen, men har valgt at afstå fra det.  

På trods af den massive overrepræsentation af landbruget virker repræsentanterne derfra relativt 

lydhøre og interesseret i arbejdet. Dette tror jeg skyldes Kalundborg Kommunes måde at gribe 

tingene an på. Fra start af har der været en god koordination af arbejdet og en vilje til at høre på 

meninger og holdninger fra repræsentanterne. Kommunen har samtidig også været garant for at 

kunne holde fokus på det det drejer sig om, nemlig at forbedre de fysiske forhold i vandløbene. 

Det betyder, at når flere af repræsentanterne meget gerne vil snakke om regulativer i deres 

respektive vandløb, har kommunens folk formået at få fokus vendt til det relevante, så tiden blev 

brugt mest effektiv. 

 

Idéer og tanker om indsatser i vandløbene startede d. 29 marts i forbindelse med 

informationsmødet arrangeret af DN, Friluftsrådet og Danmarks Sportsfiskerforbund. Mødet blev 

afholdt i Vejle Center Hotel med gode faglige indlæg fra biologer i kommunerne, en Ph.d. fra 

GEUS, Naturstyrelsen og DTU. Især præsentationen fra DTU imponerede, hvor vi blev 

introduceret for den publicerede rapport ”ABC i vandløbsrestaurering”. Den kan anbefales! 

Deltagerne blev efter introduktionen placeret i de hovedvandoplande, som de skulle 

repræsentere. Det gjorde starten på arbejdet rigtig god og idéer og tanker fløj hurtigt hen over 

bordet. Det stod hurtigt klart, at repræsentanterne fra Danmarks Sportsfiskerforbund og jeg ville 

blive de drivende kræfter blandt de grønne organisationer. Jeg er uddannet biolog og har en del 

teoretisk viden med i bagagen, men mangler lokalkendskabet til vores vandløb (er tilflytter til 

området), hvilket repræsentanterne fra Danmarks Sportsfiskerforbund i særdeleshed har. Vi fik 

lagt en strategi, hvor vi ville mødes efter det første møde i Kalundborg Kommune og snakke om 

indsatser for relevante vandløb. 



 

 

Det første møde i Kalundborg Kommune blev afholdt d. 9. april. Repræsentanterne fik mulighed 

for at hilse på hinanden og præsentere sig selv. Jeg brugte bl.a. min præsentation på, at fortælle, 

at ”jeg ikke ønskede en skyttegravskrig” og at dette var ”en fantastisk mulighed for at præge 

udviklingen i vores vandløb”. Den skulle vi helt sikkert udnytte for ellers forsvinder 

eksistensgrundlaget for vandrådene fremover og næste planperiode kunne meget vel blive 

soloarbejde fra Naturstyrelsens side. Kommunen holdte efterfølgende et oplæg om en mulig plan 

for dette vandråd. Det blev efterfulgt af en spørgerunde, som trak temmelig meget ud. 

Landbruget var meget interesseret i regulativer, i tidligere indgivne høringssvar for vandløb, hvor 

tiltag overvejes og udledninger fra renseanlæg mv. En del af tiden gik med at snakke om hvordan 

vandløbsbunden opmåles. Medarbejderne fra Kalundborg Kommune kæmpede virkelig en brav 

kamp: O). Men jeg synes i bund og grund at første møde var en større succes end jeg havde 

turdet håbe på.  

Planen blev yderligere to møder og en besigtigelsestur og et afsluttende møde i starten af 

oktober, når indsatsprogrammet for vores hovedvandopland var afsluttet. Vi fik yderligere 

planlagt, at vi skulle komme med forslag til kommunerne, som de så ville samle og komme med 

et fælles oplæg. Dette arbejde havde vi ca. en måned til. 

 

Vi (DN, Danmarks Sportsfiskerforbund, DOF og Friluftsrådet) mødtes d. 28. april. Vi tog 

udgangspunkt i ”ABC i vandløbsrestaurering”, en rapport fra DTU om udsætning af ørredyngel i 

Vestsjællandske vandløb og lokalkendskab. Rammerne til brug for vandrådenes arbejde med 

udarbejdelse af forslag til dele af indsatsprogrammet var blevet forsinket og var først 

offentliggjort d. 7. april. Rammerne var 14,7 mio. kr. til minimum 34 km vandløb.  Vores 

indsatser blev meget fokuseret omkring gydegrus, stabilitetssten, sandfang og faunaspærringer. 

Minivådområder blev også diskuteret, hvor vi kiggede på kort, der viste potentielle steder med 

ekstensive landbrugsarealer i lavbundsarealer. Som den store fællesnævner var kontinuitet i 

vandløbene. Repræsentanten fra DOF var meget interesseret i Åmosesystemet mht. isfugle. Det 

var et fint input. Vores møde var en succes og jeg synes at vi fik lagt en fælles strategi, der ville 

få de grønne organisationer til at fremstå seriøse og med et fornuftigt forslag til 

indsatsprogrammet.  

 

Besigtigelsesturen d. 5. maj var planlagt således, at vi skulle se en strækning af Tranemose Å, 

der var meget reguleret og en strækning, der var mindre reguleret. Vi skulle også forbi 

faunaspærringerne ved Strids Mølle og Kongens Mølle. Vi startede ved den regulerede strækning 

af Tranemose Å. Der var inviteret en person fra Tranemose-Å Laug, Henrik Skafte, til at fortælle 

om strækningen. Det var meget trivielt at høre på og blev meget hurtigt en klagesang om 

Kalundborg Kommunes manglende kompetencer indenfor vandløbsvedligeholdelse. Altså endnu 

en snak om regulativer. Kommunens folk fik ham dog hurtigt gjort klart, at dette arbejde ikke 

bestod i regulativer, men forbedringer af de fysiske forhold i vores vandløb. De pointerede også 

at regulativerne selvfølgelig skulle overholdes. Ved denne strækning blev der desuden diskuteret 

dobbeltprofil, beplantning og bunddække. Repræsentanten fra Bæredygtigt Landbrug, Vagn 

Lundsten, var meget interesseret i dobbeltprofil og ville gerne fortælle, at elletræer ikke egnede 

sig som beplantning, fordi de kunne fiksere kvælstof fra jorden og at mindre buske var at 

foretrække. Elletræer kan ikke fiksere kvælstof fra luften, det kan de symbiotiske bakterier, der 

lever i rodknolde, til gengæld. Vi kørte herefter videre til den anden del af Tranemose Å. En 

mindre reguleret sted, med en snært af mæandrering og hvor man tydelig kunne se 

beplantningens effekt på grøden. Her blev der snakket om beplantning, udlægning af gydegrus og 

stabilitetssten. Vi kiggede også lidt på vandløbsfaunaen, igler og vårfluelarver. Til sidst kørte vi til 

kongens Mølle, hvor vi kiggede på faunaspærringer. Faunaspærringerne ved Strids Mølle så vi 

ikke. Vi snakkede meget om de afvandingsmæssige problemer, der kunne være ved 

faunaspærringer og om de indsatser, der effektivt kunne fjerne en faunaspærring.  

 

I tiden op til andet vandrådsmøde stod jeg for det koordinerende arbejde med at samle 

forslagene til et indsatsprogram. Vi fik lavet indsats på 43 km vandløb.  

 

Andet møde i vandrådet blev afholdt d. 26. maj. Her blev kommunernes forslag præsenteret af 

medarbejdere fra kommunerne. Det virkede umiddelbart meget fornuftig på nær anvendelse af 

virkemidler i de nedre vandløb. Danmarks Sportsfiskerforbund udtrykte kritik af valg af 

virkemidler i Kærby Å og Nedre Halleby Å. Vandafledningen var vægtet højt, og det var ikke 

formålet. Jeg var meget enig.  

Vi blev herefter stillet i udsigt at kunne komme med bemærkninger til indsatsprogrammet til d. 6. 

juni. 



 

 

 

De grønne organisationer har herefter foretaget en sammenligning af vores og deres 

indsatsprogram. Der var et overlap i forslag til indsatsområder mange steder, men også 

væsentlige forskelle, som f.eks. etablering af sandfang og dobbeltprofil, samt etablering af 

minivådområder, som kun Holbæk Kommune havde stillet som forslag til indsats i den øvre Fugle 

Å. 

Der manglede etablering af sandfang på følgende vandløb, som var nævnt i vores forslag: 

Tranemose Å, Duemoserenden/Ellemoserenden, Skee Å og Tåstrup Å, Brændemølle Å og 

Madegrøften. Sandfang vil kunne forhindre for stor sedimenttilførsel på de steder, hvor der 

udlægges gydegrus på strækningerne. 

Kalundborg Kommune forslog etablering af dobbeltprofil i Kærby Å. De grønnes organisationer 

forslog i stedet for etablering af minivådområder på lavbundsarealer i ekstensivt dyrkede 

områder, som f.eks. strækninger i Bregninge Å og i centrale dele af Åmose systemet, men med 

en synlig strømrende. Dette er et meget mindre indgreb i et vandløb end etablering af 

dobbeltprofiler. DTU anbefaler heller ikke dobbelt profil mere, da de er vanskelige at 

vedligeholde, og laver kunstig spærring ved høj vandstand. Der skal i stedet laves en smal 

strømprofil i midten af vandløbet, (den kommer af sig selv). Siderne på vandløbet skal opbygges i 

en mere flad profil og fodres med stenmateriale. Mht. fjernelse af faunaspærringer forslog 

kommunerne indsats ved Duemoserenden/Ellemoserenden, 3 spærringer ved Sønderstrup Å. De 

grønne organisationer mente også der burde være en indsats ved passageproblemer ved st. 53 i 

Møllerende Å. Men ellers udmærket forslag fra kommunernes side.  

 

Der er siden afholdt to møder, hvor indsatsprogrammet er blevet tilpasset og det er efterhånden 

et hæderligt program, der løser en del af de fysiske problemer, der optræder i vandløbet. 

Landbruget har meget fokus på spildevandsbetinget overløb fra renseanlæg, hvilket også er en 

vigtig parameter ift. at sikre et rent vandmiljø, og data som Kalundborg Vandforsyning endnu 

ikke fyldestgørende har fremlagt. Det er bare ikke den vigtigste, dvs. den største presfaktor, som 

f.eks. kvælstof. Vi har dog i Vandrådet nået en konsensus om at spildevand i vandmiljøet er skidt 

og at kvælstof ikke spiller en rolle ift. miljøet i vandløb. Alt det andet diskuteres fortsat. 

De grønne organisationer er kommet med en mindretalsudtalelse, der påpeger de mangler vi har 

identificeret i forslaget til indsatsprogram. Grundet det fornuftige samarbejde i vandrådet er der 

lagt op til et fremtidigt samarbejde, hvor flere natur- og miljømæssige kan drøftes. 

 

 

 
 

 

          


