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Referat af afdelingsbestyrelsen for DN Mariagerfjord 
Mandag d. 25. nov. 2019 kl. 19.00  

hos Kaj Nissen 

 

Til stede: Alan Phipps AP, Kaj Edlund KE, Kaj Nissen KN, Karsten Vestergård KV, Lasse Gundesen LG, 

Mona Phipps MP, Peter Toubøl PT, Søren Kjær SK. 

 

Fraværende: Svend Grønkjær Madsen SVG, Frans Julin FJ, Kaj Petersen KP, Ole Guldberg OG. 

  

 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

KN og SK 

 

2. Godkendelse af denne dagsorden og referat fra sidste møde 10.sep.2019 

Godkendt 

 

3. Hvordan vil DN Mariagerfjord involvere sig i udformningen og implementering af den 

kommende biodiversitetsstrategi i Mariagerfjord kommune. (Alan/Mona) 
Punktet blev drøftet under punkt 4c 

 

4.  Sager til behandling 

 

a. Fredninger - Bakkelandskabet ved Kielstrup Sø (Ole) 

KE var ikke helt opdateret, men mente at der var en kendelse på vej, men at den formentlig 

bliver anket. 

 

b. Det videre arbejde med ”Fremtidens Natur”. (Søren/Kaj N) 

KN havde i mail foreslået en gennemgribende gennemskrivning med fokus på hvordan 

naturen i Mariagerfjord kommune bør forvaltes med henblik på en rigere, mere mangfoldig 

natur. Desuden foreslår han, at vi fremover bruger hjemmesiden som stedet at offentligøre 

den, samt at ændre titlen til fx ”Gør god natur bedre”. 

Forslaget blev drøftet, herunder de tekniske muligheder under hjemmesiden. Der var 

opbakning til hovedlinien i forslaget. Det oversendes til arbejdsgruppen der består af KE, 

KN, SVG, OG og SK. SK indkalder til møde i gruppen i uge 8. 

 

c. Opfølgning på møde med kommunens naturforvaltning 13.maj (Kaj E) 

Der var kommet brev fra Anders Horsten i løbet af eftermiddagen med svar på de fleste 

spørgsmål. 

Ad 1 Plejeplaner: Før næste møde med MFK følger vi op på plejeplaner. 

Ad 2 Biodiversitet: KE spørger AH hvilke pilotprojekter der er tale om. 

Der var enighed om, at vi bør gøre en aktiv indsats for at komme til at påvirke 

biodiversitetspolitikken. Vi bør søge inspiration i andre kommuner, og måske i 

Naturkommune projektet. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med AP, KN, MP og SK, men 

alle opfordres til at bidrage med ideer. 

Ad 3 Bivenlighed: Vi prioriterer biodiversitetspolitikken. 

Ad 4 Alstrup Krat: Vi afventer 

Ad 5 Vi må afvente. KE skriver til vandløbsafdelingen. 

Det blev drøftet hvordan det gå med implementering af Klima Kommune + beslutningen i 

byrådet. 



d. Projekt Naturkommuner 

Status ukendt 

 

e. Svar på mail angående færdsel langs strand ved Mariager campingplads, bro ved Maren 

Møllebæk og kreaturers erosion i slåenkrattet. (Peter) 

PT redegjorde for status: han har været i kontakt med Turistchefen, og via hende med ejeren 

af campingpladsen, men han afventer at der kan blive afholdt et møde. 

Der var opbakning til at DNMF kan støtte en bro over Maren Møllebæk. Tages op på næste 

møde. 

 

5. Emner til orientering 

a. Geografiske grupper – Arden, Hadsund, Hobro, Mariager 

Arden: Sommerhusejerne ved Hegedal har fået afslag i Fredningsnævnet. Afgørelsen bliver 

formentlig anket. 

Tofteskov: der er givet tilladelse til at udsætte bisonokser. 

Rockwool har indsendt ansøgning. DN-centralt ser på sagen. 

Regional udviklings strategi er blevet udsendt. Der mangler fuldstændigt noget om 

Vedensmål 15 / Natur. AP ser nærmere på om vi kan gøre noget / afgive høringssvar. 

Hadsund: Der skal lavet cykelsti udenfor Øster Hurup, vi går ind for. 

P-plads ved Øster Hurup får ud- og indkørsel. 

Ansøgning om afvanding af landbrugsareal er sendt i høring. Bekymring for øget udledning 

af kvælstof. KN laver udkast til svar indeholdende bl.a. forslag om etablering af vådområde. 

Hobro: Intet at bemærke. 

Mariager: Intet at bemærke. 

b. Fuglegruppen (Peter) 

Gruppen har fået fondsbevilling på 7000 til bl.a. mursejlerprojekt. 

c. Naturluppen (Mona) 

Har deltaget i en række arrangementer fx Naturensdag, ØKOmarked. Planlægger at udvide 

aktiviteten. 

d. Hobro Golf (Alan) 

Der er et godt samarbejde om golfklubben og MFK. Der er en brochure på vej om en 

natursti (besigtiges den 27.11.19) på banen. Stien vil blive afmærket, og der var enighed om 

at DNMF evt kan bidrage hertil fra arvemidlerne. Der arbejdes med hvordan de udpegede 

indikatorarter skal registreres, det undersøges om der er en egnet app. I weekenden blev der 

afholdt fuglekassebygningsarrangement sammen med fuglegruppen.  

e. DN’s arbejde i §17.4 udvalget om landdistrikter (Kaj E) 

Arbejdet er ved at være ved afslutningen. Den 28.11.19 afholdes der et arrangement 

med byrådet. KE deltager. 

f. Høring af ændring af Natura 2000 områdernes udpegningsgrundlag (Kaj N). 

KN orienterede: Grundlaget er OK, bortset fra Rold Skov (Damflagermus). Der er 

ikke kommet endeligt svar fra DN. 

g. Treå Møllebugt havvindmøllepark (Kaj E) 

Der er ikke indledt nogen høring. Vi følger hvad der sker. 

 

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

a) Hjemmesiden  

Der kommer side om ”Naturvenlig have” 

b) Podio 

c) Facebook 
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7. Foreningen og andre  

a) Samråd – referat samrådsmøde 22.okt., 

- orientering om sag om landbrug på Livø 

- grundvandskursus 4.nov,  

- nyt møde 25.feb. (Kaj E) 

 Her skal der bl.a. tales om råstofindvinding : DN skal have politik herom 

b) Rep-møde i Helsingør - referat. (Kaj E, Kaj N) 

KE og KN orienterede. Der var opbakning til de to’s stemmeafgivning. 

c) Årsmøde 24.okt – evaluering af lokale, forplejning, indhold mm (Alle deltagende) 

Der var enighed om at årsmødet var vellykket, idet vi dog fremover skal være opmærksomme på 

at adgangsforholdene er tilfredsstillende. 

Næste Årsmøde bliver i Arden i uge 43. 

d) Ture 

Under f 

e) Grønt Råd. (Ole) 

Udgik 

f) Årshjul 2020? Skal vi lave et årshjul igen? (Alan/Kaj E) 

KE laver en kalender hvori der kan indsættes arrangementer, så vi undgår at have flere på 

samme dag. 

 

8. Hvad skal i Nyhedsbrevet? (Alle) 

Årsmødet KE 

Samarbejdet med golfklubben SK 

Deadline 9.12.19 materiale sendes til Mette: mop 

 

9. Eventuelt 

Til næste møde: hvad skal vi gøre for at få flere medlemmer 

 

10. Næste Møde 

Tirsdag den 18.2.20 i Hadsund 

 

 

Ref Søren Kjær 


