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Katbjerg 20.02.2020 

 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde for DN 

Mariagerfjord 

 

Tirsdag d. 18. feb. 2020 kl. 19.00 hos Lasse Gundesen. 

 

Tilstede: Alan Phipps AP, Frans Julin FJ, Kaj Edlund KE, Kaj Nissen KN, Karsten Vestergård KV, Lasse 

Gundesen LG, Mikael Kau MK, Mona Phipps MP, Ole Guldberg OG, Peter Toubøl PT, Svend Grønkjær 

Madsen SGM, Søren Kjær SK. 

 

Fraværende: Kaj Petersen 

 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

KN og SK 

 

2. Godkendelse af denne dagsorden og referat fra sidste møde 25.nov.2019 

Punkt 4.g. blev tilføjet 

Referat godkendt 

 

3a. Mikael Kau præsenterer sig selv og orienterer om status på det nye biogasanlæg ved Hobro 

Nord 

MK præsenterede sig selv som tidligere aktivist, der nu er gået på pension, og gerne vil give sit bidrag til 

DN. Han har bl.a. være direktør for Cemtek, og har arbejdet med brint og brændselsceller og lagring af 

energi igennem 20 år. 

MK orienterede om arbejdet med at bygge et nyt biogas anlæg i Hobro Nord: Der er en 

leverandørforening på pt 80. Der er meget ko-gylle i området, så det vil blive et af Danmarks største 

anlæg. Det er ikke så attraktivt at lave biogas anlæg, som det har været pga lovgivningen. Der er 

lokalplan for et sådant anlæg. 

MK fortalte at der er kommet meget mere styr på biogasanlæggene end der har været tidligere, også mht 

lugt. Landmandens incitament til at bruge et biogas anlæg er at han får et bedre produkt: - afgasning; -

lettere at optage; -mindre lugt. 

 

3b. (Evt. aktuelt emne til debat): Hvad kan vi lokalt gøre for at få flere medlemmer? 

PT fortalte hvad der gøres i fuglegruppen for at få flere medlemmer: dem der får opsat en kasse 

får oplysning og brochure om DN. 

Der var enighed om i højere grad at udnytte de situationer hvor der er arrangementer med DN: 

fx ture, Naturen Dag, ØkoMarked, o.l. til at gøre opmærksom på at man kan blive medlem. MP 

uddelte brochurer. 
 

 

3.  Sager til behandling 

 

a. Implementering af kommunens biodiversitetspolitik – møde med kommunens 

naturforvaltning. (Biodiversitetsgruppen) 

AP orienterede om at kommunen har sendt brev hvor vi er blevet ”inviteret med i 

maskinrummet” ved formuleringen af kommunens biodiversitets strategi. Der var fra 

kommunens side lagt op til at et ”biodiversitetsmøde” skulle erstatte det årlige møde. Det 

mente AP ikke det burde, og det var der enighed om. I øvrigt vil vi søge at koordinere med 

DOF – KN skriver til formanden for Nordjylland. 



2 

 

Biodiversitetsgruppen havde sendt et oplæg ud med en skitse til, hvad DN-M’s oplæg kunne 

være. Der var almindelig tilslutning til formen. Lokaludvalgene vil bidrage til listen af 

initiativer både mere overordnede og på specifikke lokaliteter, som vi skal sende til 

kommunen – Frist: 2.3.2020. 

b. Fredninger - Bakkelandskabet ved Kielstrup Sø (Ole) 

OG: Intet nyt. 

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

Gruppen suppleres med MP. 

SK udsender indkaldelse til gruppen snarest. 

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

Møllebæk og kreaturers erosion i slåenkrattet. (Peter) 

PT havde udsendt et notat om forholdene ved campingpladsen i Mariager samt Maren 

Møllebæk. 

PT redegjorde for et møde med campingpladsejeren ( der også er formanden for 

turistforeningen), hvor man drøftede problemstillingen med at passagen langs kysten. 

Campingpladsen ønsker ikke at lukke for adgangen, men er på den anden side også 

opmærksom på at udgå for store forstyrrelser af gæsterne. PT har sendt sit forslag til 

campingpladsen, som han mener kan løse situationen, men afventer svar. 

Vedr. Maren Møllebæk: der bør bygges en bro, som kan øge fremkommeligheden, samt 

etableres et par klaplåger. DN kan evt bidrage. PT formulerer et brev til kommunen, som 

KE fremsender. 

e. Levende hegn – bl.a. i sammenhæng med Glenstrup Sø jordfordelingsprojekt (Søren/Kaj N) 

De levende hegn bør bevares. Men de er (normalt) ikke fredede, vi kan højest appellere til 

landbruget om bevare dem. Problemet er aktuelt i forbindelse med jordfordelingsprojektet 

ved Glenstrup sø, idet det formentlig vil medføre at landmændene får større 

sammenhængende arealer, og dermed et incitament til at nedlægge levende hegn for derved 

at få mere rationel drift. 

KN vil tale med projektlederen for Glenstrup Sø jordfordelingsprojektet, om man kan få 

gjort opmærksom på problemstillingen, så man undgår at der bliver nedlagt levende hegn. 

KN/SK skriver om problemet. 

OPFORDRING: skriv under på DN’s underskriftindsamling. 

f. Offentlig høring om udvidelse af Mariager Fjord Renseanlæg (Lasse) 

LG har skrevet artikel i Stiften og Hobro Avis (18.2.20) om problemstillingen med 

kapaciteten i et spildevandsanlæg der desuden skal betjene Rebild og Vesthimmerlands 

kommuner. DN-M sender høringssvar til kommunen herom: LG skriver og KE sender. 

g. Affaldsindsamling 2020 (Alan) 

Der bliver affaldsindsamling i uge 17 og den 26.4.20 

AP skriver til institutioner og grupper. Der mangler information om skolers/institutioners 

resultater på DN’s hjemmeside, AP undersøger om det kan ændres. 

h. Klimakommune Plus (Ole) 

I 2017 ved tog MFK at kommunen skulle være KlimaKommunePlus, men mere er der ikke 

sket. På den baggrund har KE taget kontakt med borgmesteren. Borgmesteren tilkendegav, 

at når det var vedtaget skulle der selvfølgelig også ske noget. Som resultat er der blevet 

afholdt et møde mellem kommune og DN-M v. OG. 

Kriteriet for at blive Klimakommune Plus er at man udfører minimum to af følgende seks 

initiativer: Energirenovering, Klimatilpasning; Indkøb; Økologi; Frasælge investeringer i 

fossile selskaber; Reducere udledningen af CO2 og klimatilpasse byerne. 

På mødet blev de enkelte punkter drøftet. MFK vil sende ind til DN, og så må vi se om det er 

tilstrækkeligt. OG tvivler på om kommunen vil gøre tilstrækkeligt til at kunne bliver 

KlimaPlus kommune. 

 

4. Emner til orientering 

a. Geografiske grupper –  

Hadsund 

• Reklamer på vejen fra Hadsund til Als. Nu ønsker man at samle reklamerne for 

firmaerne i området på én høj søjle. 
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• Nørdsø-stien: stien er blød og svær at færdes på om vinteren. Der er tidligere bygget en 

plankebro for fondsmidler. Der efterspørges et forslag med anslået udgift. DN kan evt. 

medvirke ved finansiering. 

• KN nævnte en landbrugssag hvor der ansøges om at pumpe vand væk fra mark. KN har i 

øvrigt behandlet 22 landbrugssager siden november, uden at der er blevet anket nogen. 

 

Hobro 

• Der er forslag om lokalplan for Ny Blåkilde i Hobro i høring. Der er en række 

problemer med det foreslåede projekt: især trafikken til området er problematisk, og 

svær at løse på en tilfredsstillende måde, desuden er der tale om en meget tæt 

bebyggelse. DN har gjort indsigelse. 

• Ny mulig vejføring i beskyttet natur mellem Skivevej og Randersvej i Hobro. Vejen vil gå 

meget tæt på beskyttede naturområder. PT påpegede at den trafikale belastning i Hobro 

ikke kan berettige et sådant projekt ! 

Mariager 

• Der arbejdes med separeret kloakering. DN har ingen indvendinger. 

b. Fuglegruppen (Peter) 

Der produceres og opsættes fortsat kasser. Der er fortsat efterspørgsel. Støttemærke med logo 

blev uddelt. 

c. Naturluppen (Mona) 

Gruppen har været på inspirationstur for de midler de fik i forbindelse med at de blev hædret 

med Miljøprisen. De har besøgt Vester Hus Børnenaturcenter og Bjørli, hvilket havde været 

meget inspirerende. 

d. Hobro Golf (Alan) 

AP orienterede om projektet: Golfklubben har nu fået forslag til baneændringer, de har ikke råd 

til dem alle, men de arbejder på at få dem finansieret, derefter vil der komme konkrete 

Golfbanen mangler midler til skilte og folder. MP beder Golfklubben om en ansøgning med 

ansøgninger. Kommunen har givet tilsagn om at bistå med en plejeplan. 

Den nye sti igennem området vil blive indviet den 22.5.2020 (FN’s biodiversitetsdag) 

konkrete beløb. DN-M vil se positivt på en sådan. 

e. Naturråd (Kaj N) 
KN orienterede fra møde den 23.1.2020. På baggrund af en evaluering er det besluttet 

at forsætte Naturrådet, specielt i forhold til forvaltningen af Natur2000-områder. 

På mødet orientrede Naturstyrelsen om et samarbejde mellem Mariagerfjord, Randers 

og Viborg Kommuner om et vådområdeprojekt for Skals å-dal. Første møde er 

10.3.2020. 
f. Naturfamilier i Mariagerfjord Kommune fra efterår 2020 

Bliver udbudt senere. 

g. Lukning af saltboring ved Hornum 

Der er planer om lukning af en saltboring. Spørgsmålet er sendt til DNsekretariat. 

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

a) Hjemmesiden  

Fuglegruppen er nu på hjemmesiden med kort over hvor der er sat kasser op. 

b) Podio 

c) Facebook 

 
6. Foreningen og andre  

a) Samråd (Kaj E) 

Der er kommet ny organisations konsulent: Peter Baloo Laurents 

På møde i Åbybro den 25.2.20 bliver der orienteret om DR’s satsning på naturformidling: Vilde 

og Vidunderlige Danmark . DN-M’s Samråd Nordjylland er i kontakt med DR-Nord. 

På mødet skal der drøftes ny strategi i DN: præsident, vicepræsident og direktør deltager. 

Valg til samrådsudvalg 

b) Rep-møde i Rebild – hvem deltager? 

KE og SE SK deltager. 
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c) Årsmøde - Dato, oplægsholder, dirigent 

Der blev drøftet forskellige muligheder for oplægsholdere. Overvejes videre. Det bliver 

bestemmende for dato. Sted: Arden 

d) Ture 

Folder blev uddelt. 

AP gjorde opmærksom på arrangement i Møldrup den 21.6.20 

e) Grønt Råd. (Ole) 

Der er møde i næste uge. 

f) Frans vil gerne aflastes med arbejdet med OneCom og indberetning efter årsmøde. Er der en, der 

vil overtage arbejdet? (Frans) 

SK overtager efter instruktion. 

 

7. Hvad skal i Nyhedsbrevet? (Alle) 

• Affaldsindsamling AP 

• Blåkilde KE 

• Indvielse af golfsti MP 

• Bevarelse af levende hegn KN/SK 

• Fuglekassekort på hjemmeside PT 

Deadline 3.3.20 

 

8. Eventuelt 

PT orienterede om møde i vandrådet. Der er midler til istandsættelse af vandløb. Et af målene 

er at fjerne spærringer. Hvis der er nogen der har kendskab til sådanne bedes de melde til PT. 

 

9. Næste Møde 

 28.4.2020 hos MP og AP 

 

Referat SK 

 


