
Afdelingsbestyrelsen for DN Mariagerfjord 
 Referat fra møde mandag d. 19. feb. 2018 kl. 19.00 hos Kaj Nissen, Beltoftsgade 2, Hobro, tlf. 

51290601/98525226 

 Mødedeltagere: Alan Phipps, Frans Julin, Kaj Edlund, Kaj Nissen, Kaj Petersen, Lasse Gundesen, Mona 

Phipps, Ole Guldberg, Svend Grønkjær Madsen. og Peter Toubøl 

Afbud fra: Anders Borgen, Karsten Vestergård, Søren Kjær Nielsen, Kaj Petersen samt Frans Julin 

Dagsorden: 

1.       Valg af ordstyrer: Kaj E. og referent: Svend 

2.       Godkendelse af denne dagsorden og referat (NB  skal i PODIO) fra sidste møde 14.11.2017 

3.      (Evt. aktuelt emne til debat) Intet 

4.        Sager til orientering og til behandling 

a.  Geografiske grupper – Arden: ? Til kommunen om jagthytte i Katbjerg Odde fredningen  (Kaj 

N.)  Lundg. Hedevej: Husdyrbrugssag anket for 4. gang p.g.a. for meget N  til rigkær  samt 

en anden sag, der skal afklares med  DN medarb.. Hadsund: Gylle på frossen jord: OK fra 

kommunen. Svend melder pas om Fremtidens Natur i MF, da det er mere kompliceret end 

som så, og omtaler Ravns Graner(36,3ha), som  Grønt Råd bør arbejde for at få med på 

hjemmeside.  Hobro: Skilte er væk efter åbud fra kommunen om fjernelse af ulovlig 

skiltning i Trinderup Krat. Mariager : Hou Møllebæk  bliver (måske) genåbnet maj 20018. 

Trappe v. Sukkertoppen bliver påbegyndt forår  2018. OK fra grundejer til  sti rundt om søen 

v. Mariager Kirke. & Plakat fra www.oplevmere.nu 

b.  Projekt- og emnegruppe. 

                             i.      Fredninger – 1) Bakkelandskabet ved Kielstrup Sø: Ole: Revideret forslag er sendt 

til fredningsnævnet, 2) Kridtgraven ved Dania: Det er bedre at tage lidt ud af 

fredningen end at miste det hele, men udgangspunktet er stadig vores oprindelige 

forslag , 3)  Fyrkat Tages op i vestgrp. og med til kommunen. 

                             ii.      Hvordan fortsætter vi med fredningstjek i år? Skemaet har vi og Kaj N. forsøger at 

skaffe kort via Miljøportalen over Ajstrup Bugt fredningen. 

                            iii.      Driftsplan for NST Himmerland: 4 områderi MF OK for driftsplan 2017-31 

                             iv.      Afgørelser om nedklassificering af vandløb - Mariagerfjord Kommune: OK 

                              v.      DN’s arbejde i det kommunale Naturråd - mulige ændringer i Natura2000-

områder?: Møde senere i apr. Og opbakning fra alle i naturrådet til bevarelse af 

nuværende Natura 2000  afgrænsning. 

                           vi.      Har vores kommune en politik, strategi eller handlingsplan for natur og 

biodiversitet?: Udsættes til møde med naturforvaltningen 5-4 Men foreløbigt 

svar til DN før 1/3. Se mail fra Kaj E. til DN 20-2) 

                           vii.      Tværkommunalt naturråd: Kaj N.: Rebild, Mariagerfjord, Ålborg og 

Vesthimmerland: Fra DN A.M. Steffensen og Jørgen Balslev Hansen om strategi for 

fremtidens natur: Grønt danmarkskort før 15-7-2018 

                        viii.      Naturluppen 2018: Mona: Tema 2018: Naturlige haver Åben havelåge, havedam og 

kvashegn samt folder om 10 tiltag til naturfremme. 

                          ix.      Møder med Hobro Golfbane: Kaj E. , Mona & Alan har holdt 1 møde og fortsætter 

med bl.a forslag om sommerfuglevenlige tiltag. 

                          x.      Dagsordenspunkter til mødet  med kommunens naturforvaltning 5.april herunder 

naturplejeprojekt i samarbejde med kommunen. Se Kaj E.s mailede forslag fra 20-2 

                          xi.      Foredrag med Kjeld Hansen i samarbejde med By&Land til foråret. Se hjemmeside , 

http://www.oplevmere.nu/


facebook (+20dollar) samt annoncer i aviser Husk tilmelding til Kaj E. 

                      xii.      Møde med Steen Bønsing? Iflg DN’s sekretariat intet nyt i den nye planlov, der kan 

ændre sagen  (fra sommerhus til helårshus) og vor holdning dertil: Kaj E svarer. Se 

svar 20-2 

                       xiii      Affaldsindsamling 22-4: 5.000  i tilskud . Annoncering via sociale medier + 

bannere &  2 x Kaj klarer trykning af plakater til opsætning i de 4 grp.-

områder 

                     xiv       Råstofplan 

c.  Andet til orientering: Ole nævner landmanden Poul Martin, Eenhøj, der har fået en 

pris for at varetage orkideer på ejendommem. Svend: Se evt også 

http://kulturlandskab.org/nyt-projekt-om-landmanden-som-naturforvalter/ 

  

5.        Kommunikation( de enkelte punkter behandles kun, hvis der er nyt) 

         a) Hjemmesiden  Se nyopstilling af arrangementer 

         b)  Podio 

         c)    Facebook 

         d)   Årshjul: OK til at fortsætte med forslag fra 2xKaj til et internt arbejdsredskab med årlig 

planlægning 

         e)   Andet: Sofie fra DN’s sekretariat anbefaler fornyelse af DN  Mariagerfjord  folder 

Rettelsesforslag mailes til Mona&Kaj E.(Se mail fra Mona 21-2) 

       6    Foreningen og andre 

a.  Samråd (KE):  Samrådsmøde 10-3 .Tilmeld ønske om mails fra Samrådet til Jørgen Jørgensen   

jorgensen.hjorring@gmail.com 

 b.  Rep-møde Fåborg 7-8.april. Hvem deltager? Hvad er vores holdning til præsidentvalget? 

     Kaj E og Svend deltager +  se næste møde. 

c.  Ture: Svend: Betaling til Tofte Skov busturen kunne være ordnet via  www.tilmeld.dk 

d.  Grønt Råd. 

    7      Hvad skal i Nyhedsbrevet?  1) Affald: Alan 

                                                             2)Spurveugle i Rold Skov: Kaj N. 

                                                             3)Det Store SVIGT  af Kjeld Hansen: Kaj E 

         Deadline 7-3-2018 

 8   Eventuelt 

 9)  Næste Møde 14- 3 kl.19:00 Hos Mona & Alan, hvor vi live skal følge præsentationen af 

kandidaterne til DN præsidentposten. 

       

Med venlig hilsen 

Svend 

 

   10   ( PS Møde før sommerferien bliver i Hadsund 11-6-2018) 


