
 
  

   

 

 

 

 

 

Referat af afdelingsbestyrelsen for DN Mariagerfjord  

 

Tirsdag d. 8. september 2020 kl. 19.00 hos Peter Toubøl 

 

Tilstede: Kaj Edlund KE, Kaj Nissen KN, Kaj Petersen KP, Karsten Vestergård KV, Mikael Kau MK, Ole 

Guldberg OG, Peter Toubøl PT, Steffen Elmose SE, Svend Grønkjær Madsen SGM, Søren Kjær Nielsen SK. 

 

Afbud fra: Alan Phipps, Mona Phipps, Lasse Gundesen 

 

Mødet startede med, at vi mindedes Frans Julin og hans store arbejde for naturen og 

Naturfredningsforeningen.. 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

KN og SK 

 

2. Godkendelse af denne dagsorden og referat fra sidste møde 18.feb.2020 

Godkendt 

 

3. (Evt. aktuelt emne til debat) 

Blev ikke drøftet 

 

4. Sager til behandling 

 

a. Vi har i forbindelse med Frans Julins død og bisættelse modtaget ca. 12500 kr til brug for 

lokalt DN-arbejde. Familien har ønsket, at der bliver opsat en bænk ved Fyrkat Engsø, så 

man kan sidde ned og betragte fuglelivet. Andre (kommunen?) har i mellemtiden sat to 

bænke op, så denne mulighed er ikke længere brugbar. Familien har i stedet foreslået et 

shelter, en bænk på nordsiden af Mariagerfjord eller et arrangement for børn, hvortil der 

indkøbes udstyr, som sidenhen kan bruges af Naturluppen. Hvad mener bestyrelsen? (Kaj 

N/Kaj E) 

Som alternativ til de oprindeligt udsete steder for placering af bænk(e), blev det foreslået at 

muligheden for en placering ved Panorama-ruten kunne undersøges, idet det forudsattes, at 

kommunen vil vedligeholde dem. Dette var der tilslutning til: KE, KN og Lone arbejder 

videre.  

 

b. Implementering af kommunens biodiversitetspolitik – evaluering af møde med kommunens 

naturforvaltning både med hensyn til indhold og form. (Biodiversitetsgruppen/alle 

mødedeltagere) 

Forud for mødet havde biodiversitetsgruppen udsendt et bilag med forslag til brev til 

kommunen. 

Mødet med kommunens repræsentanter den 13.8.2020 blev drøftet. Der var enighed om at 

der havde været relevante drøftelser med kommunen, men at disponeringen af tiden ikke 

havde været hensigtsmæssig. Der var tilslutning til at afsende brevet. 

PT havde efterfølgende haft en korrespondance med Anders Horsten, hvor denne havde 

erkendt at der ikke havde været tid nok, og at det kunne være hensigtsmæssigt med 2 møder 

om året. 

 

c. Fredninger - Bakkelandskabet ved Kielstrup Sø (Ole om fredningssagen og Peter om 

fredningsnævnsmøde om forhold ved Karlsbækken) 

OG orienterede om at fredningsafgørelsen er på trapperne. 

PT orienterede om fredningsnævnsmødet: 



1. Alle var med på at åen genslynges. 

2. Der var blevet drøftet etableringen af en kreaturovergang over Kilstrup Sø’s udløb ved vejen, således at 

der kan være vintergræsning hele vejen rundt om søen ned mod vandet. Der var opbakning til at PT 

formulerer et brev hvor vi støtter forslaget om en stenbelagt overgang i bækken i stedet for en bro, 

hvis det er muligt. Samtidig forslår vi, at grøfterne i engen syd for vejen ikke udjævnes, da de pga. 

tilsanding ikke afvander engen længere foreslår at der anvendes sten fremfor beton.. 

 

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

Aftalt møde i foråret blev aflyst pga corona-situationen. SK indkalder til nyt møde. 

 

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

Møllebæk og kreaturers erosion i slåenkrattet. (Peter) 

Færdslen langs fjorden blev drøftet på mødet med kommunen den 13.8.2020. PT kunne 

fremvise billede af nyopsat skilt ved campingpladsen i Mariager, der ikke fremmer adgangen 

til fjorden. PT formulerer brev, med påtale heraf, som fremsendes til kommunen med 

formandens underskrift. 

 

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

Sagen har været fremsendt til DNcentralt. Vi ser på sagen igen. 

 

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

Sagen har været til afstemning i byrådet, hvor et flertal har tiltrådt forslaget. DN-M gør ikke 

mere. 

 

h. Affaldsindsamling 2020 (Alan) 

Kun vest-gruppen har planlagt at samle affald. [Siden bestyrelsesmødet har vestgruppen 

aflyst]. 

 

i. Vildtreservaterne Mariager Fjord (Mariagerfjord og Randers Kommuner) og Sødring 

(Randers Kommune). (Kaj N) 

Der har været holdt møde i brugergruppen – det første siden 2007. Der var ikke meget at 

tage stilling til. Der var enighed om, at eventuelle ændringer skal fremme formålene med 

fredningerne. KN fremførte at DN's holdning er, at eventuelle ændringer skal fremme 

formålene med fredningerne. 

 

j. Vindmøller og solceller ved Als Enge -herunder en invitation fra Steffen Andersen til at lave 

et faunatjek på hans ejendom (Kaj E) 

Der er kommet en ansøgning om opsætning af 8 møller á 180 m, alternativt 10 møller á 150 

meters højde plus en solcellepark. Kommunens teknikudvalg har sagt ok til at der arbejdes 

videre, herunder at borgerne inddrages. 

Det aftaltes, at KN  KE og MK deltager i offentligt møde. 

Vi vil holde øje med projektet specielt i f.t. fugle. 

Mht faunacheck aftaltes det at tilbyde et check af KN, SE og SK. KE tager initiativ. 

 

k. Naturfamilier i Mariagerfjord Kommune – se mail af 1.sep. 

Der var en positiv indstilling overfor projektet, og eninghed om at: 

- invitere til de arrangerede ture 

- linke til facebook. 

Og i øvrigt samarbejde med dem. 

 

5. Emner til orientering 

a. Geografiske grupper – Arden, Hadsund, Hobro (Lokalplan Skivevej (Kaj E/Kaj N), Mariager 

Arden:  

- henvendelse om cykler på stier i Rold skov. Vi gør ikke mere. 

- Lundgårdhedevej 36: der er givet endelig miljøgodkendelse. Sekretariatet indsender 

formodentlig en klage, da tidligere klagesag ikke er afgjort. 

Hadsund 



 
  

   

 

 

 

- Der har været mødermed kommunen om Nordsøstien. Der er et 

ønske om at gøre den mere handicapvenlig. Borgmesteren 

henviser til at der bør søges fonde om finansiering heraf. 

- Vedligeholdelse af stranden, som varetages af en lokal entreprenør. Der er problemer med at 

følge plejeplanen, ”plejen” nærmer sig vandalisering. 

Hobro 

- KE bliver ny formand, Lone bliver sekretær 

- Lokalplanen vedr. matrikel på Skivevej laves om: bolig formål ændres til industriformål. 

Ligner lovliggørelse af forhold der allerede er sat i værk. 

Mariager 

- Oxendalen er ved at gro til: OG har taget kontakt til kommunen, men der er ikke sket noget. 

OG vil ringe igen. 

- Grusgraven ved Nonneholt skoven er planlagt udvidet: der bliver fældet fredsskov. Der er 

fortidsminder i skoven, som er truet. Der er indsigelsesfrist i oktober. SE laver udkast til 

indsigelse. 

b. Orientering om vandrådets arbejde (Steffen) 

SE (og PT for DOF) har deltaget i vandrådets prioritering af pulje på ca 6 mio.kr. til forbedring 

af vandløbskvaliteten gældende for perioden 2020 – 27. Resultatet er blevet at 26 km bliver 

restaureret og 17 spærringer bliver fjernet. Der er problemer med opfølgning på hvavd der rent 

faktisk sker. Derfor skal det taget op med kommunen om ikke der kan afholdes et årligt møde 

med dette på dagsordenen. KE efterspørger møde. 

 

c. Fuglegruppen (Peter) 

Arbejdet fortsætter 

 

d. Naturluppen (Mona) 

Ingen arrangementer i år. 

 

e. Hobro Golf – herunder kommunens miljøpris (Alan) 

Fuglegruppen har sammen med Golfklubben fået kommunens Natur og Miljøpris 2020 

Der har været afholdt møde med Nordjyllands museum om omlægningen af banen, herunder spil 

mellem gravhøjene. Afgørelsen af spørgsmålet afhænger af Kulturarvstyrelsen. 

f. Naturråd (Kaj) 

Der har ikke været afholdt møde i lang tid. Der afholdes snart besigtigelse med kommunens 

Udvalget for teknik og miljø, hvor man skal se på Natur2000 områder. 

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

a) Hjemmesiden  

Kalenderen på hjemmesiden nedlægges. 

b) Podio 

c) Facebook 

d) Skal vi fortsat have vores gmail-konto? (Mona) 

 

 
7. Foreningen og andre  

a) Samråd (Kaj E) 

Der er samrådsmøde 22.9.2020. Her skal der drøftes strategi med bl.a. præsidenten. 

b) Rep-møde i Middelfart 21-22.nov. Hvem deltager?  

KE og KN deltager (evt. virtuelt) 

c) Årsmøde – Dirigent, særlige forhold pga. Corona? 

Afholdes den 20.10.2020 i Arden Kulturhus kl 19. 

Oplæg ved Mads Fjeldsø Christensen, Vejle 

Dirigent: der forsøges om Peter Laurents kan. 



Der etableres en tilmeldingsordning, begrundet af corona-situationen. 

KE taler med MP og AP om forplejning. 

SK sikrer teknik, KN tager projektor med. 

 

d) Samarbejde med DOF om foredrag med Klaus Dichmann (mail fra Gitte Holm videresendt 2-9) 

Vi er positivt stemt, og foreslår, at DN Rebild inviteres til at være med-arrangør. 

 

e) Skal vi oprette en gavekasse? 

Ja – PT har siden mødet tilbudt at være kassemester 

 

f) Ture 

Tages op på næste møde 

 

g) Grønt Råd. (Ole) 

 

8. Hvad skal i Nyhedsbrevet? (Alle) 

Biodiversitet : SK 

Energianlæg : KN og MK 

Naturfamilier: KN 

Miljøpris: PT 

Årsmøde : KE 

- deadline : 18.9.2020 

 

9. Eventuelt 

PT forespurgte om der villighed overfor at arrangere et foredrag med Rune Engelbrecht i 

Mariager sammen med FOF-Randers-Mariager. FO.  

Det var der opbakning til. 

 

10. Næste Møde 

23.11.2020 kl 19 – mødested aftales efter årsmøde. 

 

Referat : SK 


