
Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her 

 

NYT fra Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord - maj 2013 
   

  
Efter bestyrelsesmødet i DN Mariagerfjord d. 04. april udkommer dette nyhedsbrev, som belyser nogle af de sager og 

opgaver, DN Mariagerfjord tager sig af. 
Bestyrelsesmedlemmer af DN Mariagerfjord skriver om emner de er engagerede i og der er 4 indlæg i denne udgave af 

NYT fra DN Mariagerfjord. 

 Digevandretur ved Havnø - Svend Grønkjær Madsen 

 Kommuneplan 2013 - Ole Guldberg 

 Naturgenopretning af Kirkedalsbækken i Hobro Østerskov - Kaj Nissen 

 Vellykket Affaldsindsamling 2013 - Alan Phipps 

 Arrangementer og møder. 

Hvis du har familie, venner eller bekendte, der kunne have interesse i dette nyhedsbrev, så send det videre med en 

opfordring om at melde sig til nyhedsbrevet. 

Der er rigtig mange andre aktiviteter og sager i DN Mariagerfjord, derfor er DN Mariagerfjord opdelt i 4 geografiske 

zoner, hvor de aktive medlemmer/frivillige tager sig af de sager/initiativer der opstår i området. Endvidere er der også 
temagrupperne og projektgrupperne der tager sig af specifikke opgaver eller sager. Hvis du ønsker at vide mere om DN 

Mariagerfjord så læs mere her... 

Hvis du søger inspiration til hvad børn og voksne kan bruge naturen til så kik ind på Naturkatapulten. Der finder du 203 

naturoplevelser. > 
   

 

 

 
Digevandretur ved Havnø. 
Godt 40 personer deltog i en digevandretur d. 20 april. To Guider fra DOF og DN 

ledte en eftermiddagstur på diget mellem Mariager Fjord/strandengene øst for 
Havnø.  

Forårssolen skinnede og guiderne fortalte om lokalhistorie, vildtreservat, 

køkkenmødding, blomster og fugle. 

Vi hørte kun tak for en dejlig tur, som har været planlagt i rigtig lang tid. 
> Læs om turen og om hvordan en tur bliver til. 

 Svend Grønkjær Madsen 

Tlf.: 98 57 39 06 
   

 

 

 
Kommuneplan 2013. 
Inden længe kommer det nye kommuneplanforslag i høring og DN Mariagerfjord er 

klar. 

Vores opgave bliver at plukke det ud, der er relevant for os. 

De vigtigste interesseområder er: Naturen og det åbne land, klimatilpasning, kysten 
og cykelruter/stier. 

> Læs mere her  

 

Ole Guldberg 
 

Tlf. 98 54 21 22 

  
   

http://dn.dk/Default.aspx?ID=37805&Purge=True&r_=0.0829069224383846
http://dn.dk/Default.aspx?ID=37805&Purge=True&r_=0.0829069224383846
http://dn.dk/Default.aspx?ID=354
http://www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fLokale_afdelinger%2fMariagerfjord%2fNyhedsbrev%2f2013_maj_NYT%2fDigevandretur+og+hvordan+DN+arrangerer+ture.pdf
mailto:sgm@dn-mariagerfjord.dk
http://www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fLokale_afdelinger%2fMariagerfjord%2fNyhedsbrev%2f2013_maj_NYT%2fKommuneplan+2013.pdf
http://dn.dk/Default.aspx?ID=37805&Purge=True&r_=0.0829069224383846


 

 

 
Naturgenopretning af Kirkedalsbækken i Hobro Østerskov. 
Kirkedalsbækken er et lille vandløb der skærer sig dybt ned i terrænet i Hobro 
Østerskov. Bækken løber gennem en blomsterrig askelund og udmunder i Mariager 

Fjord. 

I forbindelse med projekt Grønt partnerskab for Hobro Østerskov, med deltagelse af 

Naturstyrelsen, Mariagerfjord Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, har 
Mariagerfjord Kommune fremlagt et forslag til naturgenopretning af 

Kirkedalsbækken  

> mere om genopretningen her  

 
 

98 52 52 26 

   

 

 

 
Vellykket Affaldsindsamling 2013 
Godt 400 borgere fra 18 foreninger og institutioner samlede affald i Mariagerfjord 

Kommune. I alt blev det til 3,6 tons -  bl.a. ca. 5.000 dåser. 

Den årlige affaldsindsamling fandt sted søndag den 21. april og ugen forud. 
> Læs mere her  

 

Affaldsindsamlingskoordinator – DN Mariagerfjord 

 
Tlf. 61 99 03 65 

  

   

 

 

 
MØDER OG ARRANGEMENTER: 

DN Mariagerfjord: 

Ture: 

14-05-2013  Den Jyske Skovhave 

28-05-2013  Rigkær i Kastbjerg Ådal 

01-06-2013  Kulturhistorisk vandretur fra Sem Kirke til Mariager Klosterkirke 
Tid og sted for turene bliver løbende slået op 

Møder: 

27-06-2013  kl. 19 00  Bestyrelsesmøde i Mariager 

DN arrangementer: 
09 til 12-juli-2013  for dig der er fyldt 18 år 

 

Følg med i hvad der ellers er af opslag på  

 
Find foldere til cykel- og vandretureture i Mariagerfjordpå DN Mariagerfjord's 

hjemmeside 

 

Om Nyt fra DN Mariagerfjord 
 

NYT fra DN Mariagerfjord udsendes efter hvert bestyrelsesmøde.  

Nyhederne vil blandt andet handle om den lokale indsats for natur og miljø, tips om møder og kurser samt aktiviteter i 

naturen. 

http://www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fLokale_afdelinger%2fMariagerfjord%2fNyhedsbrev%2f2013_maj_NYT%2fNaturgenopretning+af+Kirkedalsbaekken+i+Hobro+Oesterskov.pdf
http://www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fLokale_afdelinger%2fMariagerfjord%2fNyhedsbrev%2f2013_maj_NYT%2fVellykket+affaldsindsamling+2013.pdf
http://dn.dk/Default.aspx?ID=357
http://dn.dk/Default.aspx?ID=26118#216529


Du er velkommen til at videresende NYT fra DN Mariagerfjord til andre, der kan være interesserede. 
Læs mere om DN Mariagerfjord på hjemmesiden www.dn-mariagerfjord.dk 

Følg DN Mariagerfjord på Facebook  
Nyhedsbrevet er redigeret af Mona Phipps - Formand DN MariagerfjordKaj NissenAlan PhippsWebmaster DN 

Mariagerfjord 

 

  
 

Om DN  

 
DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi spreder viden om natur og miljø, 

skaber løsninger og påvirker politikere og myndigheder. DN har  133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale 

afdelinger. 

                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen  
 

 

> Afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook     

 

http://www.dn-mariagerfjord.dk/
http://www.facebook.com/pages/DN-Mariagerfjord/266001860192866?ref=stream
mailto:formand@dn-mariagerfjord.dk?subject=epost
mailto:formand@dn-mariagerfjord.dk?subject=epost
http://www.dn.dk/beskytnaturen
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=5162
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Danmarks-Naturfredningsforening/38507331439
http://www.facebook.com/pages/DN-Mariagerfjord/266001860192866?ref=stream

