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Indledning 

 
 

På mødets første del har I mødt DN’s nye direktør, Søren Bojer Nielsen. Han 

har fortalt om DN som organisation og DN’s rolle i samfundet.  
 

DN er en frivillig interesseorganisation med stor indflydelse, og grunden til det 

er først og fremmest, at vi står på to ben. 

Det ene ben er vores sekretariat i København med ca. 70 lønnede 

medarbejdere, som bl.a. omfatter eksperter inden for natur og miljø og en 

række administrative medarbejdere, som tager sig af al medlemsregistrering 

og kontingentopkrævning. 

Det andet ben - og det stort set alle andre frivillige organisationer misunder os 

- er de lokale afdelinger. Her sidder folk med lokalt kendskab til natur, miljø, 

geografi og de lokale politikere og embedsmænd. Derfor har vi øjne og ører i 

alle dele af landet, og vi behøver ikke kun at vurdere de mange sager ved 

skrivebordet ud fra diverse papirer. 
 

Det er dette andet ben, som resten af dette møde kommer til at dreje sig om.  

I afdelingsbestyrelsens beretning vil vi fortælle om centrale dele af det 

arbejde, vi har lavet i årets løb og lidt om, hvad vil skal arbejde med det 

kommende år. 

 

Foreningen hedder Danmarks Naturfredningsforening, og naturfredning er 

derfor en væsentlig del af vores arbejde, men vi arbejder også med meget 

andet. Men lad os starte med naturfredningssagerne. 

 

 

Fredninger. 

 

Fredning af bakkelandet omkring Kielstrup Sø 

 



Side 2 af 12 
Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord (DN Mariagerfjord) 
Formand Kaj Edlund, Nedre Strandvej 67, DK-9500 Hobro 

Tel.+45 9852 4625. E-post: formand@dn-mariagerfjord.dk 

 

Bakkelandet omkring Kielstrup Sø har været fredet siden 1960'erne. Men der 

er tale om en meget rodet og uoverskuelig fredningsafgørelse, der bl.a. 

omfatter flere delfredninger og som ikke anviser plejebestemmelser og heller 

ikke sikrer offentligheden adgang. 

Vi har derfor taget initiativ til en fredningsrevision, der skal samle hele det 

fredede område i én fredning og præcisere, hvad formålet med fredningen er. 
Samtidig vil man sikre faste retningslinier for naturplejen. Endvidere er der 

foreslået en lang række stiforløb, der skal muliggøre offentlighedens adgang til 

området. 

Arbejdet med revisionen har stået på et par år og i april var der offentlig møde 

med Fredningsnævnet, som i maj og juni desuden har afholdt 2 besigtigelser 

sammen med bl.a. lodsejere. 

Der har i denne forbindelse været rejst nogle kritiske bemærkninger, bl.a. med 

hensyn til stiforløbene. 

Sagen ligger nu hos Fredningsnævnet og en afgørelse kan formentlig først 

ventes i det nye år. 

 

Kridtgraven ved Dania 

DN ønsker at frede kridtgraven ved Dania begrundet med biologiske og 

geologiske værdier af unik national betydning, men også på grund af 

kulturhistorie og rekreative interesser. Ved en optælling foretaget i sommer 

fandt man over 1000 eksemplarer af kødfarvet gøgeurt, over 5000 

purpurgøgeurt og over 20000 sumphullæbe. Det er en helt enestående 

orkidelokalitet, som offentligheden ikke har adgang til, og der er også en helt 

speciel geologisk profil i den sydvestlige skrænt. 

Der er blevet holdt fredningsnævnsmøde i sommer, og der er både fortalere og 

modstandere. Modstanden går især på, at mange finder at området er 

beskyttet tilstrækkeligt i forvejen, og at det vil indskrænke mulighederne for 

erhvervslivet i området. 

DN har reduceret lidt i det oprindelige forslag for at imødekomme 

modstanderne af fredningen, og nu udløber fristen snart for yderligere 
bemærkninger til forslaget. Vi forventer, at fredningsnævnet snart kommer 

med en kendelse. 

 

Alstrup Krat- Hohøj fredningen 

 

I forbindelse med en fredning ser vi meget gerne, at der også sker en 

formidling af området. Det betyder, at offentligheden gøres bekendt med 

fredningen i form af foldere, informationstavler og angivelse af eventuelle 

stiforløb. 

Dette er sket for en del af Alstrup krat fredningen, men i forbindelse med de 

møder vi og andre har haft med kommunen om dette, er der lagt op til, at der 
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skal ske en formidling af hele det fredede område, samtidig med at der skal 

etableres stiforbindelse til Mariager by. Endvidere er det tanken, at det skal 

kombineres med ruteforløb i og omkring Mariager. 

I denne forbindelse har vi arbejdet med en sti omkring Kirkesøen og en 

renovering af trappeforløbet ved Frydensbjerg, som er en del af stiforløbet i 

Vesterskoven. Der er til denne trappe afsat 400.000 kr. i kommunens budget 
for 2018. 

Vi forventer at arbejdet med denne formidling kommer i gang her til efteråret. 

 

Vi har i mange år kæmpet for, at den rørlagte del af Hou Møllebæk blev 

genåbnet. Det drejer sig om ca. 100 m, hvor den løber gennem engen til 

Maren Møllebæk. Nu er det bekræftet fra kommunens side, at man om kort tid 

går i gang med arbejdet. 

 

Fyrkatfredningen 

 

Fyrkatfredningen har nogle år på bagen. En af bestemmelserne var, at der 

skulle være udsigt fra vejen ud til Fyrkat. Bevoksningen skulle holdes nede, så 
man kunne få et udblik mod borgen, når man kom kørende. Det var et ganske 

fornuftigt synspunkt på det tidspunkt, fredningen blev til, men det var ikke 

nemt at holde træer på en skråning i en variabel højde, og at det samtidig 

skulle se naturligt ud. Vi havde været fremme med et løsningsforslag, men der 

blev ikke taget initiativ til at få fredningen ændret. En retssag fra en lokal 

borger gjorde det så nødvendigt at finde en fornuftig løsning. Skråningen 

indeholdt efterhånden en del bevaringsværdige biotoper, bl.a. ellesump og 

fourageringsområde for sortspætte og Fredningsnævnet sluttede med en 

løsning, hvor der bliver en holdeplads med borde/ bænke og en udsigtskile 

over mod Fyrkat – en løsning som vi under de givne forhold finder acceptabel. 

 

 

Lodsejeren, som ovenstående aftale er indgået med, har både i 
Apotekerskoven og i Trinderup krat opsat skilte med teksten ”Vildtopdræt. Al 

færdsel strengt forbudt” ved sideveje til de gennemgående veje. 

Selv om dette er en privat skov, er det ikke tilladt, og både DN Mariagerfjord 

og en interesseret privatperson har i november sidste år første gang henvendt 

os til kommunen for at få dem til at foranledige skiltene fjernet. Der har været 

adskillige besigtigelser og breve til lodsejeren, som ikke har villet rette sig 

efter loven. Kommunen udstedte i slutningen af september et påbud om at 

fjerne skiltene med en frist til 1.november. Det er strafbart ikke at rette sig 

efter et kommunalt påbud.  

Det var åbenbart det der skulle til - skiltene er nu fjernet.  
 

Fredningstjek 

Hvert år giver vi fra DN et fredet område i hver af landets kommuner et 
fredningstjek, for at se om området lever op til fredningsformålet. I år, i 

Mariagerfjord, gik turen til Ajstrup Bugt fredningen, syd for Hadsund, på 

sydsiden af fjorden. DNs Sekretariat sendte et detaljeret kort over fredningen, 
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samt en fredningstjek vejledning. To grupper af i alt 7 lokale frivillige brugte 

deres GPSer til præcis at registrere de steder hvor fredningen mangler pleje, 

skilte osv. Generelt så fredningen dog meget flot ud. På basis af resultaterne 

udarbejder DNs Sekretariat en detaljeret rapport, som DN Mariagerfjord deler 

med kommunen. Det er hjælp til planlægning af fredningspleje programmet. 

 

 

 

Klagesager ved Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 

 

I nogle få tilfælde ud af de ca 400 årlige sager, der udsendes af 

myndighederne, er vi så uenige i afgørelsen at vi vil anke sagen. Når det 

kommer dertil får vi som regel hjælp fra vores dygtige sekretariat i København 

med at udforme klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som det er kommet 

til at hedde.  

 

Der er kun én sag, der er blevet afgjort det seneste år, og den har vi vundet. 

 

Mariagerfjord Kommune besluttede sammen med Rebild Kommune at give 
tilladelse til ændret vedligeholdelse af Simested Å, som er grænse mellem de 

to kommuner. Denne vedligeholdelse havde stort set kun afvandingsmæssige 

interesser, og tog ikke hensyn til miljøet.  

I samarbejde med DN Rebild, DN’s sekretariat, Dansk Botanisk forening og 

Danmarks Sportsfiskerforening vandt vi klagen. 

 

Vi har i året også indgivet en klage, som endnu ikke er afgjort. I Nr.Onsild har 

kommunen givet landzonetilladelse til en stor industribygning, som efter vores 

opfattelse bedre kunne ligge i Sdr.Onsild, hvor andre dele af samme firma har 

til huse. Vi mener ikke, at det er nødvendigt med industriområder både i Nr. og 

Sdr. Onsild. 

 

 

Samarbejde med kommunen 

Vi har et fint samarbejde med kommunen. De sidste år har vi afholdt et 
møde med naturforvaltningen, hvor vi ud over en konkret besigtigelse af 

nogle naturområder, har brugt nogle timer på at diskutere emner af 

fælles interesse. Møderne har været meget konstruktive.  

Vi har også afholdt et vandløbs-dialogmøde med kommunen med samme 

gode konstruktive resultat. 

 

 

Naturpleje.   
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Tidligere år har vi deltaget i naturplejeprojekter sammen med 

kommunen og Østerskov Efterskole. Der har også været noget 

planlægning i gang i år, men indtil videre er det ikke blevet til noget. Og 

nu er det nok ved at være lidt for sent på året. Men DN Mariagerfjord vil 
fortsat gerne deltage. 

 
DN med i Naturråd  

 

DN er i lighed med en række andre interesseorganisationer 

repræsenteret i Mariagerfjord Kommunes naturråd.  

Naturrådet har til formål at fastholde og forbedre naturkvaliteten i 

Mariagerfjord Kommunes otte internationale naturbeskyttelsesområder 

(såkaldte Natura2000-områder). Baggrunden er, at Mariagerfjord 

Kommune står over for en vigtig opgave: Naturen i de 8 Natura2000-

områder skal sikres gennem naturpleje og naturgenopretning. 
Kommunen ønsker, at naturrådet skal rådgive kommunalbestyrelsen og 

understøtte en bred lokal forankring og frivillig gennemførelse af 

indsatser, der er nødvendige for at sikre naturen i de vigtige 
naturområder. I mange af naturområderne er der stort behov for en 

hensigtsmæssig drift og pleje for at sikre naturtypernes bevarelse. 

Naturrådet skal blandt andet rådgive om den tidsmæssige indsats i 
naturområderne. 

I naturrådet sidder repræsentanter for tre lokale Landboforeninger, for 

Ferskvandsfiskeriforeningen og Lodsejerforeningen for Glenstrup Sø, for 

Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Dansk 

Ornitologisk Forening, Dansk Botanisk Forening, DN Mariagerfjord samt 

som observatører to repræsentanter fra kommunens udvalg for teknik 

og miljø. 

Faktisk er Mariagerfjord Kommune, så vidt vi er orienteret, den første 

kommune i Danmark, der har oprettet er naturråd. Det er vi i DN 

Mariagerfjord meget tilfredse med og vi oplever, at der er et godt 

samarbejde med rådets øvrige medlemmer. Vi har forskellige 
indfaldsvinkler til opgaven, men i praksis ofte sammenfaldende 

interesser i at sikre en hensigtsmæssig drift og pleje af vores rige natur i 

kommunen. 
 

Naturgenopretning Kastbjerg Ådal 

 

Igennem de sidste 10 år har Naturstyrelsen Himmerland stået for et 

naturgenopretningsprojekt af Kastbjerg Ådal. 

Miljømilliarden gjorde det muligt at videreføre et projekt, som Århus og 

Nordjyllands amter havde påbegyndt. 

Der blev gennemført en omfattende jordfordeling, som betød, at mange 

små jordparceller blev samlet i få og større. Man kunne dermed lettere 



Side 6 af 12 
Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord (DN Mariagerfjord) 
Formand Kaj Edlund, Nedre Strandvej 67, DK-9500 Hobro 

Tel.+45 9852 4625. E-post: formand@dn-mariagerfjord.dk 

 

få aftale om afgræsning af større samlede arealer og få aftaler om 

stiforløb. 

DN har gjort en aktiv indsats ved at registrere en lang række stiforløb og 

vi har været med i styregruppen for projektet. 
Dele af Kastbjerg Å er blevet genslynget og i et samarbejde med 

Mariagerfjord og Randers kommuner er der lavet flere broer over åen.  
Resultatet er blevet et 16 km langt stiforløb, som slynger sig på langs og 

på tværs af ådalen og som på denne måde har givet offentligheden 

mulighed for at få adgang til et enestående og smukt naturområde.  

Ialt er der tale om 500 ha, som bl.a. rummer Danmarks største bestand 

af rigkær. 

Naturområdet blev officielt indviet 24. september i år. 

 

Også ved "Vådområdeprojekt Simested Å-vest" har DN medvirket til 

genslyngning af åløb og andre tiltag for at skaffe en rigere natur. 
 

Affaldsindsamling: 

 
Danmarks Naturfredningsforening (DN) Mariagerfjord stod for den årlige 

indsamling i april, i samarbejde med kommunen, med støtte fra Grønt 

Råd. 
9 børnehaver og dagplejegrupper, 13 skoler, 6 spejder tropper og 17 

foreninger og grupper, var ude at samle skrald i naturen. I alt deltog 

1.583 børn og voksne. Der blev indsamlet over 5000 kg affald -

deriblandt næsten 3.500 dåser. Det gav Mariagerfjord det bedste 

resultat blandt kommunerne i Region Nordjylland. 

På landsbasis blev der indsamlet over 150 tons skrald, inklusive over 

110.000 dåser. I alt var der ca. 160.000 tilmeldte deltagere til årets 

Affaldsindsamling. Heriblandt et meget højt antal skolebørn – ca. 

125.000. 

 

Klimakommune plus 
 

Mariagerfjord Kommune har i de sidste 2X4 år indgået en aftale med DN 

om at reducere det kommunale CO2-udslip med i gennemsnit 2% om 
året. Aftalen udløb i 2016, og derfor skulle kommunen tage stilling til, 

om man ønskede at forlænge aftalen med endnu 4 år. Man havde også 

mulighed for at udvide til klimakommune plus, hvilket indebærer, at man 

skal opfylde yderlige mindst 2 kriterier, som DN har opstillet. 

Med stemmerne 14-13 (2 fra blå blok var fraværende) blev det vedtaget 

at lave en aftale om klimakommune plus, bl.a. fordi kravene om 

energirenovering og klimatilpasning allerede er opfyldt. Aftalen er dog i 

skrivende stund stadig ikke underskrevet. 
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Grønt Råd 

 

DN Mariagerfjord tog i 2007 initiativ til oprettelse af Grønt Råd og har 
siden været repræsenteret i rådet sammen med en lang række andre 

foreninger. 
Rådet holder møde 4 gange om året og tager mange forskellige 

naturpolitiske emner op til debat, bl.a. småbiotoper, stiregistrering og 

biodiversitet, for blot at nævne nogle. 

Grønt Råd har som navnet siger en rådgivende funktion og holder 

sædvanligvis et årligt møde med politikerne fra udvalget for Teknik og 

Miljø, hvor der er en åben og positiv dialog. 

 

 

 
Arrangementer 

 

 
 

Naturens dag 
 

Ca. 400 børn og voksne fejrede en solrig Naturens Dag ved Stinesminde havn 

søndag den 10. september. 17 frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening 

Mariagerfjord lavede masser af sjove og spændende naturaktiviteter. 38 børn 

og 39 voksne deltog i den korte orienteringstur ved havnen eller den lange tur 
rundt i det smukke område. 50 børn samlede selv et insekthotel med kyndig 

vejledning af tre DN frivillige, og med hjælp fra forældre eller bedsteforældre. 

De tog insekthotellerne med hjem til at hænge op i haven eller altanen.Ca. 130 

børn og voksne deltog i en billede quiz om naturen, og alle vandt flotte små 

præmier. Mange hørte om hvordan de kunne få deres have registreret som 

Giftfri, og om andre enkelte tiltag for at gøre haven mere naturvenlig for vilde 

dyr og planter. Naturluppen havde bl.a. udstoppede dyr med, og fortalte 

mange sjove fakta om den nære natur. Flere lærte at bruge appen Naturtjek, 

til at registrere mangfoldigheden i naturen. 

 

Økologisk marked:  
 

Det økologiske marked havde 10 års jubilæum og DN Mariagerfjord var med.  
Det fandt sted fredag d. 20. og lørdag d. 21. oktober i det røde pakhus i 

Hobro. 

Vores meget synlige stand, lige midt i markedet, var under hele åbningstiden 

bemandet med frivillige fra DN Mariagerfjord og de to ProjektFrivillig unge var 

med hele fredagen. Vi var i kontakt med mange, hvor bl.a. 81 børn (og 

forældre) benyttede muligheden for at svare på en quiz hvor der var præmier 

på spil. 
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De levende bænkebidere kom under lup af mange børn, og snegleræset tiltrak 

mange.  

Mere end 50 børn med deres forældre bandt et lille insekthotel, hvorefter de fik 

trykte vejledninger i at bygge videre derhjemme. Alle børnene fik en lup med, 

så det er muligt at studere insekterne der flytter ind i hotellerne.  

NATURLUPPENs samling af udstoppede vilde, danske dyr blev beundret og aet, 
og en del fik nogle spændende, små historier med hjem, mens andre kunne 

fortælle fascinerende historier derhjemmefra.  

Den Naturlige Have, Giftfri Have og NaturTjek kunne man også blive klogere 

på. 

 

 

 

Naturluppen – din nære natur i børnehøjde 
 

Hensigten med Naturluppen er at fortælle børn og deres voksne om naturen 

gennem sanser og oplevelser. Ønsket er at få vakt interessen for de 

forunderlige ting, der sker lige ude i haven, parken, grøftekanten, læhegnet, 

skoven og på stranden. 

Naturluppen møder gerne op til åbne arrangementer og tager en flok ”pelsede, 
fjerede og benede venner” med… og alle har lov til at ae en muldvarp, føle 

musens skarpe tænder eller stikke hånden ned i musvittens bløde rede. Ofte er 

der også et ”insektbo” med. 

Naturluppen har i året der gik udviklet sig på en del fronter: 

• Grønt Guld (Velux Fonden) bevilgede 60.910 kr. til forbedringer af 

Naturluppen – udstillingsudstyr, opbevaringsudstyr, feltudstyr og 

synlighedsmateriale. Fonden blev afregnet d. 1. august 2017. 

• Igennem ProjektFrivillig søgte NATURLUPPEN efter NaturGuideAssistenter 

og hjælp til videoredigering og oprettelse af Utubekanal. Resultatet blev: 

én studerende fra Mariagerfjord Gymnasium og én nyuddannet fra AAU 

har været med i årets løb som NaturGuideAssistenter og en nyuddannet 

fra AAU har tilrettelagt og undervist i et videoredigeringsforløb til de 3 

Naturguider i NATURLUPPEN.  

• Årets tema har været HYG&BYG Insekthotel og ”Den Naturlige Have” har 

været del af NATURLUPPEN i løbet af året – NATURLUPPEN er derfor 

blevet en ”platform” for at udbrede budskabet om det vigtige i at lade 

noget af haven forblive ”vild eller rodet”. 

• NATURLUPPEN har været ”primus motor” i oprettelsen af en Facebook 

”Byttecentral” af Udstillingsdyr. 

• NATURLUPPEN har egen Facebookside, nu med 140 likes. 

I Mariagerfjord har de 3 DN Naturguider og andre aktive været ude med 

Naturluppen til følgende arrangementer i løbet af 2017: 

29. april Indvielse af Stinesminde Havn Stinesminde 

27. maj Byfest i Valsgård Valsgård  
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17. juni Sommerfest i Arden Stabelpladsen i 

Arden 

19. aug. Skelund Bazar  Skelund 

10. sept. Naturens Dag Stinesminde 

01. okt. Efterårsmesse i Onsildhallen Onsild 

20. og 21. 

okt. 

Økomarked Hobro 

 

Konceptet ”Naturluppen” er blevet/bliver forklaret og fremvist på følgende 

arrangementer udenfor Mariagerfjord kommune – inspiration til andre 

interesserede. 

22. jan DN Introkursus Århus 

21. maj ProjektFrivillig/Frivillig Marked Mariagerfjord 

Gymnasium  

19. maj Naturguide Netværkstræf Molslaboratoriet 

18. nov. DN Repræsentantskabsmøde - 

dialogbord 

Århus 

 

DN Mariagerfjords bestyrelse har indstillet Naturluppen til DN’s inspirationspris, 

der for første gang skal uddeles i år. Det vil finde sted på DN’s 

repræsentantskabsmøde 18.november i Århus. 
 

Information og kommunikation 

 
 

DN Mariagerfjord hjemmeside: 

Den ”nye” hjemmeside er ca. et år gammel nu. Det samme er også ”ny” 

Nyhedsbrev og ”nyt” arrangement modul. Det nye system er Umbraco. 

Hjemmesiden og arrangement modulet har stadig en del fejl og mangler, som 

man centralt ”reparerer” løbende. Nyhedsbrevet virker fint. 

 

DN Mariagerfjord Facebook: 

I skrivende stund er der 339 ”likes” på Facebooksiden. Det er 50 flere end 

sidste år. 

Facebook bliver brugt til at pege på emner der er ude i den offentlige debat, så 

vel som omtale af vore lokale arrangementer mm. 

 
Nyhedsbreve: 

DN Mariagerfjords Nyhedsbreve bliver i skrivende stund sendt til 654 tilmeldte 

mailadresser.   

Et nyt tiltag er at alle DN Mariagerfjords egne arrangementer nu bliver sendt til 

de 654 Nyhedsbrevabonnenter en uge før et arrangement finder sted.  

Der er udgivet 5 ordinære nyhedsbreve siden sidste årsmøde, hvor der er 

skrevet om følgende emner ud over links til kommende ture og arrangementer 

og afholdte ture og arrangementer: 
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Nyhedsbrev november 2016 

• Superhyggeligt og vellykket Økomarked i Det Røde Pakhus på havnen i 

Hobro. 

• Referat fra Årsmødet 26. oktober i Kulturhuset i Arden 

• Naturpleje i Linddalene i samarbejde med Østerskov Efterskole og 

Mariagerfjord Kommune. 

 

Nyhedsbrev februar 2017 

• Meld din skole, forening eller landsby til affaldsindsamlingen i 

Mariagerfjord 2017 - Alan Phipps.  

• Naturkapitalen i Mariagerfjord - Kaj Edlund. 

• Forslag til nye Fredninger i Mariagerfjord - Kaj Edlund. 

 

Nyhedsbrev april 2017 

• Stor deltagelse i affaldsindsamlingen i Mariagerfjord. - Alan Phipps. 

• Demokratiet i Danmarks Naturfredningsforening (DN). - Kaj Edlund. 

• Planer for Vores Natur i Mariagerfjord. - Alan Phipps. 

• Snigpremiere på Mariagerfjord Panoramarute. - Mette Òsland Pedersen. 

 

Nyhedsbrev juni 2017 

• Mariagerfjord - KLIMAKOMMUNE + - Kaj Edlund. 

• Ændring af fredningen vedrørende Fyrkat. - Frans Julin. 

• Når Danmarks Naturfredningsforening arver - Kaj Edlund. 

 

Nyhedsbrev okt. 2017 

• Årsmøde 2017 - mød foreningens nye direktør - Kaj Edlund 

• Biodiversitet i private haver, foredrag med Rasmus Ejrnæs - Kaj Edlund 

• En dejlig Naturens Dag i Stinesminde - Alan Phipps. 
• FredningsTjek i Ajstrup Bugt Fredningen - Alan Phipps. 

 

 

 

DN Mariagerfjord Ture og Arrangementer i 2017: 

Et nyt tiltag er at alle DN Mariagerfjords egne arrangementer nu bliver sendt til 

DN Mariagerfjords 654 Nyhedsbrevabonnenter en uge før et arrangement 

finder sted. Derefter bliver arrangementet opslået på Facebooksiden 4 dage før 

arrangementet finder sted. 

 

Hovedparten af NATURLUPPENs egne arrangementer er ikke med på listen 

herunder. De kan ses under afsnittet Naturluppen. 

 
Dato Arrangement (seneste står øverst) 

27/11 2017 Biodiversitet i private haver, foredrag med Rasmus Ejrnæs. I 

Rørbæk – med DN Rebild. 

09/11 2017 Vælgermøde med DN Mariagerfjord i Hobro 

26/10 2017 DN Mariagerfjord Årsmøde i Hadsund 
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20-21/10 17 DN Mariagerfjord til Økomarked i Hobro 

10/09 2017 Naturens Dag i Stinesminde  

22/08 2017 Tur ad de nye stier ved Kastbjerg Ådal  

22/08 2017 Edderkopper på Katbjerg Odde   

20/08 2017 Åben Havelåge på Søbakken    

08/06 2017 Forårstur langs Mariager Fjord   
31/05 2017 Aften-fugletur til Fyrkat Engsø og Onsild Ådal  

23/05 2017 Tur til rigkær, kildevæld og overdrev i Kastbjerg Ådal og 

Lambækdal  

17/05 2017 Vandretur med Paul Chr. Arnbak ved Løvdal og Kielstrup sø   

09/05 2017 Forårstur til Ajstrup Fredning    

22/04 2017 Fugletur og dige vandretur ved Havnø  

12/04 2017 Anemonetur i skoven ved Thygeslund 

02/04 2017 Affaldsindsamlingen i de 4 Hovedbyer.   

26/02 2017 Travetur på Mariagerfjords Panorama-rute - 10 km  

22/01 2017 Liv i vinterskoven  

 

 

Afslutning 

Dette var et udpluk af de væsentligste af de mange emner, som vi har 

beskæftiget os med det seneste år.  

Også i den kommende tid vil der blive en række aktiviteter: 

Torsdag den 9.november arrangerer vi et vælgermøde i Biecentret i Hobro med 

deltagelse af alle 10 opstillede partier, og de 9 stiller med deres spidskandidat. 

Alle er velkomne. 

Weekenden 18-19.nov. deltager vi i DN’s repræsentantskabsmøde, og 

Naturluppen skal her stille op med en såkaldt dialogbod. 

Mandag den 27.november er vi medarrangør af et foredrag med den kendte 

biolog og forsker fra Århus Universitet, Rasmus Ejrnæs. Det foregår i Rørbæk 

forsamlingshus kl 19. 

Midt i vinteren vil vi lave en tur for at se på vinterskoven, og senere på foråret 

prøver vi sammen med By&Land at arrangere et foredrag med forfatteren og 

journalisten Kjeld Hansen, som netop har udgivet en ny bog: Det store svigt. 

 

Som I kan se, er der rigeligt at se til, og vi vil meget gerne have flere med i 

arbejdet. Man behøver ikke have nogen speciel viden. Interesse for natur og 

miljø er det vigtigste. 

 

 

Med venlig hilsen 
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Kaj Edlund 

Formand for DN Mariagerfjord 


