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Referat af møde i Afdelingsbestyrelsen for DN 

Mariagerfjord 

 

tirsdag d. 5. feb. 2019 kl. 19.00 hos LasseGundesen, Fjordbakken 4, Hadsund. 
 

 

Mødedeltagere: Alan Phipps, Anders Borgen, Frans Julin, Kaj Edlund, Kaj Petersen, Karsten Vestergård, 

Lasse Gundesen, Mona Phipps, Ole Guldberg, Peter Toubøl, Svend Grønkjær Madsen, Søren Kjær Nielsen. 
Afbud fra: Kaj Nissen, 
 

  
 

Foreløbig dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer og referent: Frans og Anders 
 

2. Godkendelse af denne dagsorden og referat fra sidste møde 22.11.2018 
intet at bemærke 

 

3. (Evt. aktuelt emne til debat): intet at bemærke 
 

 

4.  Sager til orientering og til behandling 
a. Geografiske grupper –  

Arden: Ingen vigtige sager. Nyt boligområde i Valsgård. 
Hadsund:  Der er etableret en ny gylletank indenfor en skovbyggelinie. Vi har ikke set nogen 

sag på det. 
Hobro: Tanker om at gøre noget på Vandets Dag. DN trak et stort læs på økomarkedet i 

oktober. Sommerhusene i fredningsområdet nær Ardenområdet skal efter afgørelse i 

Kystdirektoratet nedrives, når beboerne dør, således som det fremgår af 

fredsningsbetingelserne. 
Mariager: Intet vigtigt. 

b. Projekt- og emnegruppe. 
i. Fredninger: Bakkelandskabet ved Kielstrup Sø: To-årsfristen er overskredet, så der 

rejses en ny sag med samme indhold. Kommunen har nu reageret på Alans 

henvendelse for to år siden om en jagthytte i Katbjerg Odde fredning. Kommunen 

bekræfter at hytten er ulovligt opført og har udbedt ejerne om kommentarer. Alan 

beder om aktindsigt i sagen. 
Der er kommet tre indsigelser imod fredningssagen i Kridtgraven. En af dem 

handler om, at der er uoverensstemmelser mellem kommuneplanen og lokalplanen. 

Ejeren vil have 5 mio i erstatning for tab af råstofudvinding. Kommunen anker over 

at fredningen går ud over ejendomsretten. 
ii. Det videre arbejde med ”Fremtidens Natur”: Det går stille og roligt fremad. 

iii. Projekt Naturkommuner: Det er fortsat på drøfte-planet. Allan rundsender en dias-

show om emnet. Ole tager det op i Grønt Råd. 
iv. Punkter til kommende møde med kommunens naturforvaltning. Forslag om at 

kommunens fredninger lever op til internationale standarder. Adgangen til Store 

Blåkilde er fortsat vanskelig, selvom der lægges skaller og brædder på stien. By og 

Land har forgæves klaget over fældninger af nogle træer. Der er problemer med 



 

 

kommunikationen mellem Natur og Park og Trafik. Bi-venlig kommune. Natur-

kommune. Formidling af Alstrup Krat. Maren Møllebæk. Skiltning ved Ouegård 

Mølle og stiadgang til Villestrup Å. Skrænten ved Stenarmen i Mariager skrider ned 

på grund af overgræsning. Der er også noget med nole grantræer, som skulle fælles. 

Fortsat problemer med adgangen rundt om camping-pladsen i Mariager. 

Gennemgang af §3-områderne. Biodiversitetspolitik. Nebstrup Kirkesti. 
v. DN’s arbejde i det kommunale Naturråd – herunder jordfordelingsprojektet ved 

Glenstrup Sø: Vi diskuterede, om DN er godt nok repræsenteret i selve arbejdet om 

jordfordelingen. 
vi. Affaldsindsamling. Fotokonkurrence – idéer til præmier efterlyses. 

vii. Grønt guld. Ugle-gruppen har god succes med ansøgningen. 
viii. Evaluering af fredningsarrangement 20.januar. Vellykket!  

ix. DNs repræsentant i Brugerrådet Naturstyrelsen Himmerland. DNs repræsentant er 

ikke udpeget af Samrådet, men har overaget pladsen ved selvsupplering i DN-

Rebild. Hun har tilsyneladende talt imod urørt skov i rådet. Mona, Alan og Peter 

deltager i et DN/DOF møde om det. DN Mariagerfjord forventer at DNs 

repræsentant i Brugerrådet er talsperson for DNs Skovpolitik. Vi opfordrer til, at 

Samrådet tager stilling til, hvem der skal repræsentere DN i rådet. 
x. Forslag til landsplandirektiv i kystnærhedszonen, hvor der åbnes for nye 

bebyggelser og aktiviteter. Der er 15 forslag i Mariagerfjord Kommune. 

Lokalgrupperne kikker på punkterne. 
c. Andet til orientering 

Arden Skovlaug. Der er identificeret et område, som kan demonstrere biodiversitet. 

 

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

a) Hjemmesiden fungerer, men tur-modulet halter stadig. Mona kæmper med sagen. Ugle-gruppen 

vil gerne have et ugle-modul, hvor man kan følge uglerne både aktuelt og på lang sigt. 
b) Podio - intet at bemærke 
c) Facebook -intet at bemærke 
d) Årshjul OK 
e) Andet: En landmand har pløjet kirkestien mellem Nebstrup til Vindblæs Kirke. En borger har 

henvendt til til Kommunen. 
 

6. Foreningen og andre  
a) Samråd (KE). Diskussion om naturkommuner og japansk pileurt. Næste møde 28. februar om 

bl.a. frivillighed 
b) Rep-møde i Skælskør 6-7.april. Hvem deltager?: Kaj E og Ole. 
c) Meddelelser og nyheder fra Aktivitetsgrupperne.  

Naturluppen fik årets miljøpris. Mange aktiviteter i årets løb, men flere er 

velkomne. Budget indsendt til projektfinansiering.  
Det går godt i uglegruppen. 

d) Ture - intet at bemærke 
e) Grønt Råd: Forslag om at uddele miljøprisen på en fast dag/arrangement, f.eks. på Økomarkedet. 
f) Peter deltog i inspirationsmødet. Minik Rosing fortalte om bl.a. klimaforandring. Morten DD 

talte om natur-begejstring. Arternes Århus har ambassadører for hver art. 
 

7. Hvad skal i Nyhedsbrevet? Affaldsindsamling (Allan), Kielstrup fredning (Ole) Ugler 

(Peter), Fredningsarrangement (Kaj E). Deadline 19/2-2019. Husk billeder! 

 

8. Eventuelt: en tidligere ansat har oplyst, at Dansk Stål i 1970’erne har begravet kemikalier i 

Kurt og Carlos grusgrav i Onsild. Frans skriver til Regionen. 

 

9. Næste Møde: Mandag 27. maj hos Mona og Allan. 


