ÅRSMØDE 2015

…………. Vi ta’r naturens parti

Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg afdeling

Søndag, den 29. november kl. 13.00
Sted: Røsnæs Naturskole, Kalundborg

Evighedstræ nr. 7 Asken ved Høng bibliotek (nr. 27 i Danmark),
der som det første Evighedstræ er fældet og henlagt til naturligt forfald.

Vi gør opmærksom på, at årsmødet båndes af hensyn til referatskrivningen

Links til Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg afdelingen:
Hjemmeside: www.dn.dk/kalundborg
E-mail adresse: kalundborg@dn.dk

PROGRAM:

Årsmødet båndes af hensyn til referatskrivningen

(Tiderne er cirka tider)

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

13.00 Vandretur med naturvejleder Morten Lindhard
14.00 Registrering af medlemmer og udlevering af stemmesedler
14.15 Velkomst v/formand Susanne Ladefoged, DN Kalundborg
14.30 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. 15.30

Farvel og tak v/Susanne Ladefoged, DN Kalundborg

Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægterne

BESTYRELSEN 2014-2015
Formand: Susanne Ladefoged
Næstformand: Carsten Clausen
Medlemmer:
Christian Høgh
Finn Roel Ringe
Hans Guldager Christiansen
Lene Jørgensen
Peter Breinholt
Steen Schacht
Tommy Kristoffersen
Suppleanter:
Claus Høgh Hansen
Hans Glahn
Mogens Dyhr-Nielsen
Ella Pedersen
Sara Andersen

På valg

Genopstiller som suppleant

På valg
På valg

Genopstiller til bestyrelsen
Genopstiller ikke

På valg
På valg
På valg

Genopstiller som suppleant
Genopstiller ikke
Genopstiller som suppleant
Ny opstiller til bestyrelsen
Ny opstiller til bestyrelsen

Bestyrelsens årsberetning 2015
2015 har budt på mange både store og små sager. De store tunge sager har især drejet sig om
havvindmølleparker samt til plastring af Røsnæs med fremmedelementer i den smukke uberørte
natur. De mange små sager har spændt bredt fra kommunens mange dispensationer fra plan- og
naturbeskyttelsesloven over fredningssager til anmeldelser af privates ulovligheder som f.eks.
spærring af offentlighedens frie adgang langs kysten.
Vi har fået rigtig mange henvendelser fra privatpersoner, som har ønsket vores hjælp i
forskelligartede sager. Særlig mange henvendelser har drejet sig om op-pløjning af natur, spærret
adgang til naturarealer, hvor der tidligere var offentlig adgang, spærring af den fri passage langs
kysten eller tabt udsigt og ødelagt herlighedsværdi. Mange henvendelser har også drejet sig om
nabostridigheder – vi forsøger, at sortere skidt fra kanel og hjælpe i den udstrækning, vi har
resurser til.
Havvindmølleparker: 2 af de store sager som har krævet tid og mange resurser har selvfølgelig
været de 2 kystnære havvindmølleparker, Jammerland Bugt havvindmøllepark og Sejerø Bugt
havvindmøllepark. Vi er blevet bestormet med henvendelser fra borgere langs Røsnæs nordkyst
og hele kyststrækningen ud til Jammerland Bugt.
I marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk aftale dækkende
perioden 2012 - 2020. Som et led i opfyldelsen af energiaftalen og omstillingen til en grøn
energiforsyning skal der inden 2020 opstilles 450 MW kystnære havvindmølleparker i Danmark.
Sejerø Bugt havvindmølle park er et af disse foreslåede statslige projekter. Havvindmølleparken er
projekteret til at rumme 20 eller 67 møller afhængig af størrelsen på møllerne. Beliggenheden er
ca. 4 km fra Røsnæs nordkyst. Miljøministeriets VVM-redegørelse og miljørapport konkluderer, at
havmølleparken skal reduceres til den halve størrelse, såfremt Sortanden ikke skal påvirkes
negativt. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at DN generelt støtter omstillingen fra fossile
brændsler til grøn energi, men vi mener omvendt, at udlagte havvindmølle områder skal udnyttes
optimalt altså 100 % udnyttelse, således at parkerne bliver så få i antal som muligt. DN kan bl.a.
af denne årsag ikke støtte opførelsen af en havvindmøllepark i Sejerø Bugt. DN er naturligvis også
bekymret for de negative påvirkninger af det øvrige fugleliv og havpattedyr, især Marsvin i Sejerø
Bugt, Vedtages projektet er planen, at havmølle parken skal står klar til drift i 2020.
Jammerland Bugt havvindmøllepark er derimod et privat finasieret projekt under ”Åben dør”
princippet. ”Åben dør” er projekter, der ansøges om udenfor de statslige udpegningsområder.
”Åben dør” ordningen betyder bl.a. at der kan etableres kystnære havvindmølleparker uden
udbudsproces eller andre krav, hvis VVM-redegørelsen godkendes af staten. Et fransk og canadisk
firma står bag Jammerland Bugt havvindmøllepark. Havvindmølleparken er projekteret til at
rumme 35-80 møller afhængig af størrelsen på møllerne. Afstanden til nærmeste kyst og især
kysten ved Asnæsværket er ca. 4 km, hvilket betyder at havvindmølleparken er beliggende tæt på
net-tilslutningspunktet på Asnæsværket. Placeringen af havvindmølleparken if. til landanlægget er
derfor ideel.
Havvindmølleparken vil kunne medvirke til, at målet om at omstille hele Danmarks
energiforsyning (el, varme, industri og transport) til vedvarende energi i 2050 samt at sikre, at
vindenergi i 2020 udgør 50 % af elforbruget.
Vi kender endnu ikke beregningen af de miljømæssige konsekvenser ved en evt. opførelse af
havvindmølleparken, da VVM’en og miljørapporten endnu ikke er frigivet. Vi kan derfor på
nuværende tidspunkt ikke forholde os til påvirkningen af naturen herunder det maritime miljø og
påvirkningen af fugle og havpattedyr. Den visuelle forurening af Jammerland Bugt er dog sikker.
Modstandsforeningen "Beskyt Jammerland Bugt" som kæmper mod opsætning af havvindmøllerne
i Jammerland Bugt annoncerer med, at DN støtter Jammerland Bugt 100 %. Dette er dog en fri
fortolkning af DNs udtalelse om, at foreningen ikke kan støtte ”Åben Dør” princippet, idet DN
ønsker en statslig overordnet helhedsplanlægning for opsætning af havvindmølle parker!
Vi deltager i den offentlige debat for at få så stor påvirkning af de mange områder i en grøn
retning. Vi har således indsendt høringssvar til Plejeplan for fredningen Ørnebjerg, Yderligere
bemærkninger til bølgebrydere Reersø havn til Kystdirektoratet samt til Region Sjællands
Debatoplæg til Råstofplan 2016-2027 samt til adskillige fredningssager, hvor Fredningsnævnet har
bedt om vores bemærkninger før nævnet har truffet deres afgørelser. Vi deltager ligeledes i Grønt
Råd, Dialoggruppen De Grønne Interessenter med TMU, vandsynsgruppen og vandrådet.

Fredning: I 2012 påbegyndte vi sammen med hovedforeningen arbejdet med fredningen af et
mere end 60 ha stort sammenhængende græsningsoverdrev ved Tømmerup Banke. (Klokkerhøj).
Vi har mødt stor velvilje til projektet samt overvældende opbakning fra Danmarks Ornitologiske
forening, Friluftsrådet, Dansk Botanisk forening, Naturstyrelsen, Lokalhistorisk forening samt
lodsejere. Vi siger mange tak for opbakningen og venter i spænding på Fredningsnævnets
forhåbentlige snarlige afgørelse.
Botanik: Afdelingens 2 dygtige botanikere Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen har
igen i år været ophavsmænd til yderligere 3 flotte flora rapporter: Floraen på Bøgebjerg,
Kelleklinte Mose samt Floraen på et stykke af Tissøs nordlige bred. De 2 flittige herres 16
florarapporter kan alle læses på vores hjemmeside.
Vi har i samarbejde med hovedforeningens dygtige biolog Bo Håkansson deltaget i 2 projekter i
2015. Projekt ”De små Mårdyr” et projekt der har til formål, at få indsamlet viden om de små
Mårdyr især Brud og Lækats udbredelse, valg af levested, adfærd og antal. Vi har i foråret og
efteråret opsat tunneller flere steder i kommunen. Dyrene har ved gennemgang i tunnellen
passeret en trykplade og afsat fodaftryk på et hvidt stykke papir. Alle de små fodaftryk skal nu
analyseres af Århus Universitet. Det var en af de sjove opgaver ude i naturen.
I 2015 lykkedes det endelig i Projekt Odder at få indfanget 3 Oddere i Jylland, som var sunde og
raske, som dermed kunne udsættes på Sjælland. To unge hunner og en han. Der er arbejdet på
sagen i rigtig mange år. De tre unge jyske oddere, der fik friheden i det vestsjællandske, fik sat
en lille GPS-sender på ryggen. Senderen faldt selv af efter syv uger. GPS-senderen giver besked
via telefonsignal om, hvor den befinder sig. Desværre har GPS-sendernes signaler ikke kunne
opfanges i udsætningsområdet, hvor der er meget ringe dækning. Et lille antal frivillige både
indenfor og udenfor DN Kalundborg har til fods søgt efter spor fra Odderne i forsøget på at få
viden om Oddernes færden. Blev de i udsætningsområdet eller er de stukket af efter bedre
jagtmarker. Indtil videre har ingen set konkrete spor efter dem - men tak for indsatsen.

Kystbyggeri.
Regeringen har sat navn på de 10 udvalgte
pilot byggeprojekter ved Danmarks kyster og
varsler tilladelse til endnu mere byggeri. Det er
første skridt mod et opgør med den unikke
beskyttelse af vores kyster.
.
Forsøgsprojekterne er ikke et startskud til
vækst i udkants Danmark, men derimod til et
opgør med en unik dansk værdi – nemlig de
frie kyster. Med de ti projekter åbnes der op
for byggeri inden for den 300 meter brede
strandbeskyttelses-linje, der skulle beskytte
kysterne mod byggeri. Da folketinget ved sidste årsskifte vedtog forsøgsordningen, lød det, at
projekterne skulle udvælges efter i hvor høj grad, de ville fremme oplevelsen af naturen. Blandt
de vedtagne projekter er der meget få, der kan siges at bakke op om naturoplevelsen. Langt de
fleste af de udvalgte projekter handler om blandt andet hoteller og ferielejligheder i vandkanten.
Viser det sig, at forsøgsordningen falder uheldigt ud, tvivler vi på, at forsøgsprojekterne rulles
tilbage!
Klintegården: Også Kalundborgs politikere har ansøgt om et stort hotel og ferielejlighedsbyggeri
i vandkanten under forsøgsordningen, nemlig på Klintegårdsgrunden på Røsnæs. Det fredede
område er den sidste grønne bynære kile mellem Kalundborg fjord og baglandet. Et fredet bynært
område som dagligt benyttes rekreativt af rigtig mange Kalundborggensere og sommerhusejere.
Det fredede område har en rig værdifuld flora, fugle og dyreliv, som borgmesteren og politikerne
nu ønsker friseret og tæmmet i turismens navn.
Klintegårds fredningens formål er "at bevare områdets nuværende karakter og sikre dets
anvendelse til rekreativt formål for almenheden. Borgmesteren og flertallet i kommunalbestyrelsen forsøger derimod af alt kraft, at sælge den fredede natur og borgernes bynære
rekreative område til hotel og ferielejligheder. Ferielejligheder som på et tidspunkt sælges til
pengestærke private. Vi mener, at området skal være til glæde for alle uanset størrelsen på
pengepungen

.

For at blive et af de 10 pilotprojekter skulle projekterne opfylde 3 krav:
1) Der skal være et potentiale for udvikling af kyst- og naturturisme, for øget tiltrækning af
udenlandske turister, samt mulighed for at forløse dette potentiale med etableringen af forsøget.
2) Etableringen af konkrete fysiske projekter skal ske i tilknytning til øvrige turismemæssige
aktiviteter for at sikre størst mulig synergi og samspil med de sammenhængende turistpolitiske
overvejelser i kommunens planlægning for turisme for at understøtte en samlet udvikling i
området.
3) De fysiske projekter skal være bæredygtige, arkitektonisk indpasset og opført under særligt
hensyntagen til den omkringliggende natur og landskab.
Vi mener, at Kalundborgs politikere er helt ude af trit med virkeligheden, hvis de mener, at et
hotel og ferielejlighedsbyggeri på Klintegårdsgrunden tiltrækker udenlandske turister og nytilflyttere. Projektet signalere privat område – bliv væk! Turister og tilflyttere kommer på grund af
den smukke uspolerede natur – ikke store ferielejlighedsprojekter – de findes overalt i verden.
Det viser Danmarks Naturfredningsforenings kampagne RED KYSTERNE klart, idet 88 % af
danskerne ønsker kysterne frie og ubebyggede.
Naturen på Røsnæs er helt unik. Vi vil derfor opfordre borgmesteren og politikerne til at værne
om den unikke natur i stedet for at sælge den til højest bydende. Politikerne har i årevis forsømt
at afsætte resurser til pleje af området endsige udarbejde en plejeplan for området til trods for, at
det snart er 40 år siden området blev fredet.
Kalundborg kommune har mere natur end landsgennemsnittet – men anvender under
landsgennemsnittet i kroner og ører på pleje af samme. Det er logik for små høns, at det ikke kan
hænge fornuftigt sammen. Politikernes tilladelse til en om-fredning af området, således at
Klintegårdsprojektet kunne gennemføres blev afvist i Natur og Miljøklagenævnet, og nu er
projektet afvist som et af de 10 pilotprojekter. Vi synes, at det vil klæde politikerne med
borgmesteren i spidsen, om de snart respekterer de statslige nævns afgørelser i stedet for flere
krumspring for at få gennemført bebyggelsen af dette bynære rekreative grønne område.
Vi siger nej til byggeri helt ned til stranden. Det frarøver os alle vores frie kystlandskaber og
kystnatur. I 1937 vedtog folketinget den første naturbeskyttelseslov, der sikrer en 100 meter
beskyttelseslinje ved kysten. I 1994 blev strandbeskyttelsen udvidet fra 100 meter til 300 meter.
Vi siger: Bevar de frie kyster – deltag i kampagnen og underskriftsindsamlingen mod kystbyggeri.
Flere end 130.000 danskere har skrevet under på friholdelse af de frie kyster mod byggeri.
Vores kyster er alle mands eje uanset størrelsen på pengepungen!
Evighedstræ nr. 27 i Danmark- det 7. træ i Kalundborg - den gamle ASK ved biblioteket i Høng –
den tidligere Dommergård – har i september, som det første Evighedstræ i Danmark måtte lade
livet. Træet som overlevede branden af en af Dommergårdens længer i 1985, var så pulveriseret
af bier, at det var til fare for personer, som færdedes under og ved det. En del af træet forsøges
udskåret til figurer og resten får som meningen med Evighedstræer også er – lov til at henligge
som dødt ved til glæde for rigtig mange insekter, laver, mosser, fugle og andre smådyr.

År 1890

År 1985

År 2015

Affaldsindsamling d. 19. april. DN arbejder for at mindske forbruget, mindske og genanvende
affaldet, så vi værner om jordens knappe ressourcer. Jordens befolkning anvender allerede det
der svarer til 1,5 jordklode, og det går jo ikke i længden. Vi indsamlede affald 4 steder i 2015
Kalundborg, Rørby, Ubby og Gørlev. Deltagerne befriede naturen for 106 kilo affald og 206 dåser
– godt gået.

Klimakommune: Kalundborg kommune blev i sommeren 2011 den 70. klimakommune i DN-regi,
da borgmester Martin Damm underskrev aftalen sammen med Ella Maria Bischoff-Larsen,
præsident i Danmarks Naturfredningsforening. En aftale som skulle gøre Kalundborg grønnere,
idet kommunen forpligtede sig til at reducere sit CO2 udslip med 2 % årligt frem til 2020. Vores
nabokommune Holbæk forpligtede sig i 2009 til en reduktion i CO2 udslippet på 3 % årligt.
Holbæk har gennemsnitligt reduceret deres udslip med hele 4,6 % i årene 2009-2014 – et flot
resultat. I Kalundborg har vi desværre endnu ikke set det første regnskab/resultat for reduktionen
– men vi håber, at det klart overgår målet.
Vandløb / Åmose å systemet: Afdelingens vandsyns-gruppe deltog på årets 5 vandsyn i
oktober-november. Vandsynene bliver arrangeret af kommunen med henblik på besigtigelse af og
dialog omkring udvalgte vandløb. Der blev i år gået vandsyn på Tude Å/Engbækken, Tranemose
Å, Nedre Halleby Å, Kærby å og Bøstrup Å.
Den voldsomme oprensning der i øjeblikket sker i vandløbene i Åmose å systemet udspringer sig
af en helt igennem uforståelig afgørelse i Natur og Miljøklagenævnet omkring vandløbsopmåling
og vedligeholdelse i Holbæk kommune. NMKN har afgjort, at årtier gamle vandløbsregulativer og
praksis på området efter nævnets opfattelse ikke er lovlig. Opmåling og dermed oprensning af
vandløb kan ske på flere måder og NMKN's afgørelse bygger på én anden måde end
vandløbsregulativer og især praksis på området har været håndhævet i årtier. Nævnet fastslår
også at gældende regulativer stadig skal følges! Vores vandløb er ulovligt overuddybet og nu
graves der yderligere af brinkerne, hvilket resulterer i, at vores vandløb i endnu større grad gøres
til lige udrettede kloakker, hvor hverken planter, insekter eller fisk levnes en chance.
DN Kalundborg er ganske uforstående overfor, at de 3 kommuner Kalundborg, Holbæk og Sorø,
som deler vandløb i Åmose å vandløbssystemet ikke har anket NMKN’s afgørelse til domstolene.
Vandløbsloven er klar på området, vandløb KAN men ikke SKAL bortlede vand under
hensynstagen til vandmiljøet. Danmark skal leve op til EU's vandrammedirektiv fra december
2000. Et direktiv som skal sikre ensartet beskyttelse af vores grundvand, vandløb, søer og
kystvande mod forurening og andre indgreb, der er til skade for vandmiljøet. Direktivet skal sikre
en god økologisk tilstand til glæde for mennesker og fauna. DN Kalundborg er alvorligt bange for,
at det der sker i øjeblikket splitter vores vandløb og sætter vandmiljøet årtier tilbage.
Medlemstallet:
Vi har i år for første gang i adskillige år oplevet
et mindre fald i medlemstallet.
Vi har ikke analyseret årsagerne, men vi ved,
at naturlig afgang bærer en stor del af
nedgangen. Medlemsnedgangen er dog ikke
foruroligende. Tallet ligger lunt på 968 mod
1070 sidste år.

Arrangementer: Så langt som resurserne rækker til forsøger vi, at arrangerer ture og events,
hvor alle kan deltage. Vi har i årets løb deltaget i Vandets dag i vandtårnet på Møllebakken,
Naturens Dag på Røsnæs Naturskole, Folkemødet i Høng, Skovens Dag, Kystvandringer, tur
igennem Bromølle tunnelen, Nattergal- og Bjergsted Bakker tur, haft stand på Hvidebæk messen
og ikke mindst afholdt en bustur til MadMarkedet på et af landets største økologiske godser
Skovsgård på Langeland. Busturen var udsolgt. Det var første gang, vi arrangerede en tur udenfor
vores kommune grænse. Om formiddagen vandrede og botaniserede deltagerne i fint vejr og
under kyndig guidning på Skovsgårds arealer på Påø enge. Efter en dejlig frokost på MadMarkedet
bestående af økologiske bæredygtige produkter blev vi guidet rundt på godset, og i de ellers ikke
for offentlighedens tilgængelige mørke kamre. Turen var en succes og måtte forlænges med 1,5
time grundet den store interesse og spørgelyst.
Stor tak til alle de, som har gjort det muligt at gennemføre turene.
2016: I det kommende år barsler vi med 5 ture til Saltbæk Vig – et område, som ikke er
tilgængeligt for offentligheden. Det er derfor en stor glæde, at det er lykkedes at få en aftale i
stand om ture til denne fine lokalitet. Vi kan tilbyde vores medlemmer 5 ture fordelt over hele
sommeråret. Der vil blive begrænset antal pladser som fordeles efter først til mølle princippet.
Sagsbehandling: Vi har løbende året igennem gennemset alle offentlige instansers afgørelser,
dispensationer og tilladelser. Langt de fleste er grundigt gennemarbejdet, fornuftige og giver ikke

anledning til yderligere. 4 af kommunens mange dispensationer og tilladelser har dog resulteret i
en påklage til Natur og Miljøklagenævnet.
4 tilladelser, som vi mener, har eller vil medføre uacceptable tab eller skade på naturen. Det
drejer sig om op pløjning af et beskyttet overdrev ved kystlinjen, nedlæggelse af 72 meter
beskyttet stendige (kulturarv), 108 m2 bebyggelse i det åbne land uden tilknytning til
eksisterende bygningsmasse samt opsætning af en 4 meter lang trappe og en over 24 m2 stor
træflade indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen på et beskyttet overdrev.
Klager: påklaget i 2014 – afgjort i 2015:
Røsnæs landmarks: Træplatform og gangareal ud i Mademosen – tabt
Røsnæs landmarks: 3 siddeplatforme i terrænet på Røsnæs spidsen - 2 vundet + 1 tabt
Tissø: Opførelse af 180m2 glasdrivhus m/swimmingpool indenfor sø-beskyttelseslinjen - vundet
Klager: påklaget i 2015:
Havnsø: Gennembrydning / nedlæggelse af 26/46 meter stendige – ikke afgjort
Røsnæs: Anlæggelse af trappe og træflade i § 3 beskyttet overdrev på Hybeshøj – ikke afgjort
Røsnæs: Op pløjning af § 3 beskyttet overdrev – ikke afgjort
Madesø: Opførelse af 108 m2 carport og udhus beliggende i det åbne land uden tilknytning til
eksisterende bygninger – ikke afgjort
Nyhedsbreve har grundet manglende resurser været nedprioriteret siden sidste årsmøde. Vi vil
meget gerne holde vores medlemmer orienteret om de sager og nyheder, som vi finder, har en
særligt interesse for alle. Vi har i året løb udsendt 2 nyhedsbreve. Ønskes vores nyhedsbreve
direkte i egen mailboks, så tilmeld dig på vores hjemmeside www.dn.dk/kalundborg under ”om
DN Kalundborg”
Nationalt: Nu er der måske en del, som undrer sig over, at jeg ikke berører de helt uacceptable
overgreb på naturen og miljøet, som den regering, vi NU er udstyret med, har varslet. Indgreb
som vil medføre, at mange årtiers kamp og resultater for og med beskyttelse af natur og miljø i
Danmark nu kastes overbord på et splitsekund. Regeringens varslede lempelser af planloven og
kystbeskyttelsesloven, der vil medføre byggeri helt ned til vandkanten og udviskning af skel
mellem by og land - ophævelse af dyrknings- og sprøjtefrie bræmmer langs vandløb, øget
gødskning og brug af pesticider, der vil forringe vores grundvand. Pesticider der allerede udgør et
problem to steder i kommunen, på Røsnæs og i indvindingsoplandet til Gørlev Vandforsyning.
Forventning om tilladelser til langt større svineproduktion end hidtil. En produktion, der allerede
langt har overskredet grænsen for, hvor mange svin der kan produceres i Danmark uden, at det
får negative konsekvenser for natur og miljø.
Så er det helt bevidst. Jeg har valgt at fokusere på de områder, som vi, som jeres lokale afdeling
arbejder med i det daglige - og som det har vist sig optager mange medlemmer hen over året.
Naturen har mere end nogensinde brug for, at alle naturelskere udviser sammenhold og gør fælles
front mod regeringens varslede lempelser og dermed yderligere forarmelse af vores fælles natur.
Jeg vil gerne slutte med at sige tak til alle – bestyrelse, aktive, frivillige, journalister og alle
samarbejdspartnere, som har gjort en indsats for naturen og miljøet i vores kommune.

p.b.v.
Susanne Ladefoged,
formand

Skovmår. En lille unge på opdagelse.

Gamle træer er levested for dyr & planter

DN Kalundborg siger tak for jeres deltagelse og for jeres støtte til DN Kalundborg og Danmarks
Naturfredningsforening. Din støtte gør det muligt for os, at være naturens vagthunde.

Finansloven sender os tilbage til fortiden
Alt det, der har gjort Danmark til foregangsland, skal nu rulles tilbage
Regeringens vækstpakke er en stor byggetilladelse, der vægter hensynet til de få
tungere end naturen.
En kæmpestor byggetilladelse, der kan ødelægge Danmarks kystlandskaber. Og et farvel til
naturen som fælles værdi. Sådan lyder præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria
Bisschop-Larsens kommentar til den vækstpakke, som regeringen netop har præsenteret.
Regeringen vil blandt andet ophæve kystnærhedszonen, der beskytter vores kystlandskaber. Den
vil også gøre op med den 300 meter brede strandbeskyttelseslinje.
For eksempel ser det ud til, at regeringen vil åbne for, at virksomheder - herunder
campingpladser - frit kan udvikle sig til regulære feriecentre ved kyster. Desuden svækkes
borgere og organisationers muligheder for at trykprøve byggeønskerne. Det sker ved at forkorte
høringsfrister og øge klagegebyrer.
- Regeringen prøver at få det til at ligne en uskyldig opblødning, der skal gøre det nemmere at
etablere gyngestativer og terrasser for familien, når man bor ved kysterne. Men reelt er der tale
om at sløjfe grundlæggende værdier og hensynet til naturen til fordel for hensynet til de få, siger
Ella Maria Bisschop-Larsen.

Byggeboom ved kysten
Konkret vil vækstpakken fjerne strandbeskyttelsen i og omkring byer. Det betyder, at byer med
åbne arealer mod havn og strand kan blive meget attraktive byggegrunde.
Regeringen foreslår også, at det blot er landzonereglerne, der skal gælde, når kystnærhedszonen
ophæves. Og det vil betyde stærkt pres på naturen, fremhæver præsident Ella Maria BisschopLarsen:
- En rapport fra DCE viste for nylig, at der i kystnærhedszonen bygges mere end i resten af landet
på trods af, at kommunerne skal tage særligt hensyn til landskabet i zonen. Slækkes der på
reglerne, vil vi kunne forvente et byggeboom ved kysterne.
Muligheden for at udlægge nye sommerhusområder frygter Ella Maria Bisschop-Larsen vil åbne op
for muligheder, som de færreste borgmestre kan modstå.
Endelig foreslås det, at virksomheder og lokale fritids- og foreningsliv skal kunne skabe
'tidssvarende faciliteter og anlæg langs kysterne'.
- Det åbner for en meget bred fortolkning af byggemuligheder. En virksomhed er jo også et hotel,
et feriecenter og en campingplads, som vi har mange af inden for strandbeskyttelseslinjen, siger
Ella Maria Bisschop-Larsen.
DN nyheder d. 23. november 2015

Hvis finansloven var en film kunne den passende hedde ”Tilbage til fortiden”

