
Hobro den 16.11.2006

Årsberetning 2006 for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Hobro

På sidste årsmøde vedtog vi at dele lokal-
komiteen for Hobro og Nørager i to: Nør-
ager kom med i Rebild og Hobro blev en 
selvstændig lokalkomite.
I det forløbne år har vi deltaget i samar-
bejdet med de tre andre lokalkomiteer 
omkring Fjorden.
Vores medlemmer i Hvilsomområdet, som 
fremover kommer under Mariagerfjord, 
har allerede i år været inviteret med til ak-
tiviteter i DN Hobro. 

I aften er tredje gang Naturfredningsfore-
ningen ændrer lokal struktur. To medlem-
mer af lokalkomiteen, Børge H. Larsen og 
Kaj Nissen, kan fortælle at de i 1984 var 
med til at opsplitte den daværende lokal-
komite for Sydhimmerland, der dækkede 
Nørager, Hobro, Arden og Hadsund. Lo-
kalkomiteen blev delt op for at give større 
lokal forankring. Dengang handlede man-
ge sager om lodsejere, der ulovligt tørlag-
de småsøer og mosehuller, rørlagde bæk-
ke eller pløjede enge op. Den slags ser vi 
nu heldigvis sjældent og problemerne 
handler i langt højere grad om større mil-
jøsager og andet, der fordrer at Naturfred-
ningsforeningen lokalt dækker den kom-
mende storkommune.

Lokalkomiteen har som tidligere år be-
handlet et væld af større og mindre sager. 
Et lille pluk af vigtigere sager vil blive 
omtalt her.
 
I marts var vi med til at anbefale en forny-
else af fredningen ved Fyrkat, så der skul-
le være banet vej for det store og vigtige 
vådområdeprojekt i Onsild ådal.  I novem-
ber kunne vi så læse i aviserne, at pro-
jektet var ved at kuldsejle pga. uenighed 
mellem lodsejere indbyrdes, men heldig-
vis blev projektet da reddet på målstregen. 
Vi glæder os over at Amtet nåede at sætte 
projektet på skinner inden at Amtet ned-
lægges. Vi glæder os til at følge naturen 
udvikling i området i de kommende år. 
Golfbanen ved Hegedal har vi haft på 

mødedagsordenen til møder i flere år og 
der er stadig en række uløste problemer. 
Det drejer sig i korthed om, at det sik-
kerhedsmæssige endnu ikke er i orden og 
at planerne er ændret, så de strider mod 
tidligere vedtagelser i Naturklagenævnet. 
På langt sigt ville det nok være bedst for 
alle parter, hvis hele plangrundlaget blev 
omarbejdet. Vi arbejder ikke imod, at der 
skal komme en golfbane i området, men 
den skal indrettes på en natur- og sik-
kerhedsmæssigt bedre måde end det frem-
går af de nuværende planer. 

En sag der har skuffet os er, at Hobro 
Kommune endnu ikke har iværksat den 
naturpleje af overdrevs- og skræntarealer 
ved Hostrupkrogen som de sidste år love-
de at iværksætte, så områdets sjældne 
planter og sommerfugle kunne få en bedre 
chance for at klare sig på trods af bolig-
byggeri i området Det var en skriftlig ga-
ranti for naturpleje fra kommunen, der 
gjorde at vi trak en indsigelse mod bolig-
planerne tilbage. Vi håber det kun er smøl 
og ikke aftalesvigt, der er problemet i den 
sag. Vi forlanger naturplejen gennemført!

Vi tabte for en gangs skyld en anke til Na-
turklagenævnet, da vi ankede tilladelsen 
til byggeri af handicapboliger på et eng-
område ved Vesterfjord. Enge er den na-
turtype, der går mest tilbage i Danmark og 
vi kunne ikke se, at der er særlige begrun-
delser for at handicapboliger skal placeres 
i et engområde. Naturværdierne blev aner-
kendt af nævnet, men vi tabte paradoksalt 
nok sagen, fordi kommunen ikke var i 
stand til at pege på alternative placeringer 
af handicapboligerne.
 
Lokalkomiteen for Hobro fik kun et år 
som selvstændig enhed, men nu ser vi 
frem til at blive en del af DN Mariager-
fjord. Vi har allerede gode erfaringer fra 
de sidste to års samarbejde om arrange-
menter og andre fælles aktiviteter.
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