
Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her 

 

NYT fra Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord - oktober 2013 
 

Efter bestyrelsesmødet i DN Mariagerfjord d. 10. september 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 3 indlæg i denne efterårsudgave af 

NYT fra DN Mariagerfjord. 

 Årsmødet tirsdag d. 29 oktober i Hadsund med foredrag af Jan Skriver - Ole Guldberg 

 Børn hamrer fuglekasser sammen på Naturens Dag i Stinesminde - Alan Phipps 

 Naturen, Miljøet og Landbruget har det skidt - Mona 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 over 200 

naturoplevelser. > 
   

 

 

 
Årsmøde i DN Mariagerfjord 

Tirsdag 29. oktober 2013 kl. 19.00 afholder DN Mariagerfjord årsmøde på restaurant 
Bella Italia, Torvet 8, Hadsund. 

Naturskriveren Jan Skriver holder foredraget ”Fra spagnum til stylteløber”. 

Emnet relaterer til kendsgerningen, at stylteløberen – vadefuglen med fugleverdenens 

længste og tyndeste ben – nu yngler på de våde flader, hvor der for få år siden var 
produktion af spagnum. 

Derefter afholdes det egentlige årsmøde med dagsorden i henhold til 

vedtægterne. > Læs videre her (pdf) 
 

Ole Guldberg 

 

Tlf. 98 54 21 22 / 22 63 01 85 
   

 

 

 
Børn hamrede fuglekasser sammen på Naturens Dag 

Under hamren og banken samlede børn og deres forældre eller bedsteforældre 40 

stære- og mejsekasser på NATURENS DAG i Stinesminde søndag d. 08 Sept. 

Mens fuglekasserne blev samlede, gik en gruppe af 15 naturvenner en to timers tur 
igennem den smukke Løvdal skov, mens de hørte om den lokale historie, og om 

naturen i området. > Læs videre her (pdf) 

 

Bestyrelsesmedlem 
Tlf.: 98 56 55 23 / 61 99 03 65 
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http://dn.dk/Default.aspx?ID=38803&Purge=True&r_=0.8963394733145833


 

 

 
Naturen, Miljøet og Landbruget har det skidt 

Hvorfor nu det? - og hvad bliver der gjort ved det? - og hvad kan man selv gøre?  
Man har nu, i det mindste, mulighed for at være velinformeret, da der i den senere tid 

er udkommet et par publikationer, som er værd at læse og have liggende, når man 

skal bruge noget konkret viden på området. 

Ved du f. eks. at der mellem 1999 og 2009 blev lukket 1273 drikkevandsboringer, 
hvori der er fundet sprøjtegifte? Det og andre tankevækkende tal kan du finde her i 

> Sådan ligger landet(pdf) 

Natur - og Landbrugskommissionen har nu udgivet rapporten NATUR OG 

LANDBRUG - EN NY START. Der fremlægger de 44 anbefalinger med tilhørende 
144 forslag til konkrete handlinger, som tilsammen skal give et markant løft til 

naturen og miljøet og som samtidig skal skabe en ny udvikling og vækst i 

landbrugserhvervet. Find Rapporten > Natur og Landbrug - en ny start.  

Fremtidens landbrug i balance med natur og miljø. 
DN har en vision om et landbrug, der fungerer i balance med sine omgivelser > Læs 

mere her 
 

 

Bestyrelsesmedlem 

Tlf.: 98 56 55 23 / 53 15 87 67 
   

 

 

 
MØDER OG ARRANGEMENTER: 

DN Mariagerfjord: 
Ture og arrangementer: 

29-10-2013  kl. 19 00  Årsmøde: Afholdes i Hadsund på Bella Italia, Torvet 8. 

Foredragsholder er naturskribenten Jan Skriver. 

Tid og sted for ture og arrangementer bliver løbende slået op 

Møder: 

26-11-2013  kl. 19 00  Bestyrelsesmøde i Hadsund. 

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. 
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 MariagerfjordAlan PhippsMona PhippsWebredaktør DN 

Mariagerfjord 
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http://dn.dk/Default.aspx?ID=357
http://dn.dk/Default.aspx?ID=26118#216529
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Skaf et medlem og få en gave 
Hjælp din forening ved at finde et nyt DN-medlem. For hvert nyt medlem du skaffer, kan du vælge en gave. Du deltager 

også i lodtrækningen om en overnatning for to på et Scandic Hotel 

                        Læs mere på DN's hjemmeside 
 

  

> Afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook     

 

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=38619
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=5162
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Danmarks-Naturfredningsforening/38507331439

