Afdelingsbestyrelsen for DN Mariagerfjord
Referat af møde mandag d. 29.maj 2017 kl. 18.00 hos Alan og Mona Phipps, Møldrupvej 41, 9510
Arden, tlf. 98565523
Mødedeltagere: Alan Phipps, Anders Borgen, Frans Julin, Kaj Edlund, Kaj Nissen, Karsten Vestergård,
Lasse Gundesen , Mona Phipps, Ole Guldberg, Svend Grønkjær Madsen.
Afbud fra: Børge Larsen

Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer og referent. Kaj N og Anders
2) Godkendelse af denne dagsorden og referat fra sidste møde 21.3.2017: OK
3) (Evt. aktuelt emne til debat) Alan har foreslået følgende:

Kortlægning af naturarealer i Mariagerfjord
Kommune
in Nyheder 17. maj 2017 0

Mariagerfjord Kommune indeholder rigtig store og vigtige naturforekomster. De fleste af disse
er naturarealer, der er beskyttet under naturbeskyttelseslovens § 3. Den beskyttede natur er
omfattet af et generelt forbud mod tilstandsændringer.
På Miljøportalen fremgår, hvilke arealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
I 2008 startede Mariagerfjord Kommune en kortlægning af naturarealernes tilstand. Der er dog stadig
mange naturarealer, der ikke er blevet kortlagt. Derfor vil biologer fra kommunen i perioden 15. maj til 15.
oktober 2017 besøge udvalgte beskyttede naturarealer. På baggrund af de indsamlede oplysninger vurderes
naturområdernes tilstand efter et standardiseret system.
Kommunen forventer, at tilstandsvurderingen kan bruges i arbejdet med.
• Natturvurderinger i relation til kommunens myndighedsopgaver
• Sammentænkning af beskyttelse og benyttelse af naturen
• Information til offentligheden om hvor naturværdierne findes
• Prioritering af naturforvaltnings- og tilskudsmidler
Resultaterne af undersøgelsen vil løbende blive offentligt tilgængelig.
Tekst: Mariagerfjord Kommune / Foto: Johnny Sørensen

Vi diskuterede, om der eksisterer en samlet oversigt over de §3 områder, der er forsvundet, om der
eksempelvis er historiske kort vi kan bruge i registreringen. Allan har spurgt kommunen, og venter på
svar. Vi vil gerne informeres løbende, når §3-områder udgår af registrering.

4) Sager til orientering og til behandling
a) Geografiske grupper –
Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord (DN Mariagerfjord)
Formand Kaj Edlund, Nedre Strandvej 67, DK-9500 Hobro
Tel.+45 9852 4625. E-post: formand@dn-mariagerfjord.dk

Arden: Vandafledning fra et landbrug har muligvis påvirket et sø- og moseområde med
næringsstoffer gennem afledning af vand, hvilket kan være i strid med ejendommens
miljøvurdering. Kaj/Allan skriver til Kommunen og gør opmærksom på problemet.
Hadsund: En bynær del af Nordsøstien bliver efter flere henvendelser fortsat ikke vedligeholdt.
Svend skriver til Borgmesteren.
Hobro: Masser af småsager.
Mariager: Flere nye stier i Kastbjerg Ådal er etableret og invies snart. Fortsat arbejde med
råstofudvindingen i Gunderup.
b) Projekt- og emnegruppe.
1. Fredninger - Bakkelandskabet ved Kielstrup Sø: Fredningsrevision: Møde 3. april.
Indvendinger fra lodsejere om bl.a. stiforløbene. Ny besigtigelse 12. juni.
- Kridtgraven ved Dania: Offentligt afholdt møde 8. maj. Besigtigelse 19. juni.
Lodsejerne er imod, og også både Kommunen og Naturstyrelsen er imod.
- Fyrkat: Der har været Fredningsnævnsmøde: Fredningen er kun en
udsigtsfredning, og det kræver alt for meget arbejde af holde trævækst nede.
Tilsynsrådet har udtalt, at Kommunen ikke vedligeholder området tilstrækkeligt.
Skoven er gammel og efterhånden økologisk værdifuldt, så enden blive nok en
udsigtskile med bevarelse af en stor del af trævæksten.
2. DN’s arbejde i det kommunale Naturråd. Stadig lidt ukonkret, hvad det kan og
skal bruges til, men der er en udmærket dialog.
3. Klimakommune plus: TM-udvalg var delt, og Byråd vedtog efter megen debat
udvidelse til Klima Plus, muligvis fordi to medlemmer var fraværende.
4. Evaluering af dialogmøde med kommunens naturafdeling 6.april: God dialog
om løst og fast vedrørende natur- og miljøsager. Der er problemer med at
Kommunen ikke for fulgt op på overtrædelser af fredningsbestemmelserne i
bl.a. Alstrup Krat.
5. Status på affaldsindsamling: Allan har lavet en rapport. Tilmelding af grupper er
central, men der er fortsat meget arbejde med at rykke for tilmeldinger og
indberetninger.
6. Arven efter Poul Hansen: Vi tilbyder at betale halvdelen eller omkring 25.000,kr til renovering af trappe ved Frydensbjerg/Sukkertoppen i Mariager. Ole beder
Kommunen om et budget. Bidrag til en bro ved Nordsø-stien i Hadsund er også
en mulighed, hvis det ikke lykkes at få det i orden ved almindelig forhandling.
7. Kommunalvalg nov. 2017: Mogens er ved at arrangere et valgmøde 9.
november. Der er usikkerhed omkring ordstyrer. Vi skal udtænke nogle
spørgsmål.
8. Apotekerskoven, Hobro: En lodsejer har sat skilte op med ”adgang forbudt pga
vildtopdræt”, og har ikke fjernet skiltene på trods af flere henvendelser fra
Kommunen. Ny frist for fjernelse er 1. juni.
9. Klagesag Præstemarken 25, Hobro: Vi klager over en stor lagerbygning, som
opføres i landzone, selvom virksomheden har mulighed for at bygge tæt på
Motorvejen.
10. Naturluppen v/DN Mariagerfjord og ProjektFrivillig. Naturpuppen modtager
undervisning i videoredigering. Bygning af insekthoteller i ”Hyg og Byg”
temaet.
c) Andet til orientering: Der er opbakning til Kaj E’s udkast til læserbrev om
grundvandsbeskyttelse i Rold Skov.
Naturens dag er igen i år i Stinesminde.

5) Kommunikation( de enkelte punkter behandles kun, hvis der er nyt)
a. Hjemmesiden (ny udgave) - hvordan sikrer vi, at vores ture bliver offentliggjort? Turannoncering
fungerer vist udmærket med nyhedsbreve og Facebook. Evalueringsskema vil hjælpe til
dokumentation af gennemførte arrangementer.
Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord (DN Mariagerfjord)
Formand Ole Guldberg, Oxendalen 24, DK-9550 Mariager
Tel.+45 9854 2122. E-post: formand@dn-mariagerfjord.dk
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b. Podio: Fungerer dårligt som arkiv. Det er meget svært at finde dokumenter frem, især i gamle sager.
Det kræver relevante søgeord i søgefeltet.

c. Facebook - Intet
d. Andet - Intet
6) Foreningen og andre
a) Samråd (KE) . Næste møde 16. september
b) Ture - Intet
c) Grønt Råd. - Intet

7) Hvad skal i Nyhedsbrevet? Arven efter Poul Hansen (KE). Fyrkat-fredningen (Frans).
Klimakommune Plus (KE). Deadline: 9.juni.
8) Eventuelt - Intet
9) Næste Møde:
Årsmøde: Torsdag den 26. oktober kl 19.00 i Hadsund. Mulig oplægsholder:
Køkkenchef fra Randers Sygehus om økologisk mad i offentlige køkkener (Anders kontakter).
Bestyrelsesmøde: 4. september hos Ole

referent: Anders

Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord (DN Mariagerfjord)
Formand Ole Guldberg, Oxendalen 24, DK-9550 Mariager
Tel.+45 9854 2122. E-post: formand@dn-mariagerfjord.dk
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