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DN Mariagerfjord 
Årsberetning 2020 

 

 

 

Indledning 

 

Beretningen for det forgangne år bliver en del anderledes end de 

foregående år. På grund af Corona-situationen har der været nedsat 
aktivitet og mange aflysninger. Vi har heldigvis dog ikke haft coronasyge 

blandt de aktive i DN lokalt. 

Noget aktivitet har der dog trods alt været. 

For landsorganisationen DN er der blevet arbejdet med en ny 

organisationsstrategi. Ønsket om det hænger formentlig sammen med, 

at vi inden for en kort periode har fået ny præsident, ny vicepræsident, 

ny direktør og en række nye folk på ledende poster i sekretariatet. Med 

så mange udskiftninger er det logisk, at de nye gerne vil have indflydelse 

på og overblik over foreningens strategi for de kommende 5 år, og 

derfor blev der i efteråret 2019 startet en proces, hvor alle aktive i DN 
skulle have mulighed for at sige deres meninger. Der blev afholdt 

samrådsmøder (regionale) i de første måneder i året, og det skulle 

følges op af debat på repræsentantskabsmødet i marts og nye 

samrådsmøder i efteråret. Repræsentantskabsmødet blev aflyst, men 

alle samråd har for nyligt gennemført virtuelle møder, så vi er kommet 

lidt længere med debatten, og vi håber på november måneds 
repræsentantskabsmøde kan bringe os næsten i mål, så den nye strategi 

kan vedtages på forårets repræsentantskabsmøde. 
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Fredninger. 

Vi har gang i to fredningssager, nemlig bakkelandskabet ved Kielstrup Sø og 

Kridtgraven ved Mariager. 

Status for de to fredninger er den samme. Vi har indtil videre gjort hvad vi 
kan, og vi afventer pt. afgørelser på begge sager. De forventes snart at 

komme. 

 

 

 

Samarbejde med eksterne parter 

 
Kommunen. 

 

Møde med vandløbsforvaltning.  

 

Vandløbsforvaltningen er positive overfor at mødes med os og andre 

interesseorganisationer, men pga. situationen er det indtil videre ikke 
blevet til noget i år endnu. 

 

Møde med naturforvaltning. 

 

Det planlagte møde i foråret blev udsat, men i august lykkedes det at 

holde et udendørs møde. Som sædvanligt var det konstruktivt, og i år 
havde vi valgt at sætte fokus på kommunens biodiversitetspolitik. 

 

Mariagerfjord Kommune vedtog i foråret 2019 en biodiversitetspolitik for 

perioden 2019 til 2025. Man er nu gået i gang med at udarbejde en 

strategi for hvordan denne politik skal føres ud i livet. Til dette arbejde 

er vi fra Danmarks Naturfredningsforening blevet inviteret til at deltage 
ved udformningen af denne strategi.  

 

Vi har fremsendt en række forslag til, hvad der kan indgå i kommunens 

biodiversitetsstrategi, og som kan bidrage til en øget biodiversitet.  

 
Vores bidrag havde overskriften ”Hver m2 tæller”, hvilket skal tages som 

et udtryk for, at vi mener, at indsatsen skal være bred, det vil sige: 

inddrage så mange som muligt, og omfatte store såvel som små 

projekter.  
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Derfor mener vi at et første skridt bør være, at kommunen etablerer et 
tilbud om rådgivning og vejledning for alle: privatpersoner, 

virksomheder, foreninger og andre, så alle, der gerne vil bidrage til en 

øget biodiversitet kan få hjælp til at komme i gang. 

 

Mariagerfjord Kommune har en deadline for høring om strategien den 1. 

november 2020. Normalt sker en høring på baggrund af et 
forslag/udkast fremsendt fra kommunen, men vi har endnu ikke set 

noget forslag fra kommunen, så vi er lidt usikre på hvor vi er i processen 

lige nu. Men der skal ikke være nogen tvivl om, at vi fra DN-

Mariagerfjords side fortsat gerne deltager og bidrager til dialogen om 

strategien for en øget biodiversitet i vores område.  

 
 

Som et konkret eksempel på hvordan man kan øge biodiversiteten vil vi 

selvfølgelig fortælle om samarbejdet mellem Hobro Golfklub, DN og 

kommunen:  

Årets samarbejde har udmøntet sig på flere fronter. Der har igen været 

optælling af fugle og padder i foråret ledet af Kaj Nissen, Søren Kjær og 
Alan Phipps i samarbejde med medlemmer af golfklubben og DN. 

Optællingen af fugle resulterede dels i nye arter og et meget større 

antal. Fremgangen indenfor musvitter og blåmejser skyldes især de 24 

opsatte fuglekasser, som alle var blevet beboet af ynglende fugle. Også 

et tårnfalkepar havde succes med at få unger i den ene af to 

tårnfalkekasser. Til november afholder vi igen en fuglekasse opsætnings 
dag, hvor vi dels sætter flere kasser op, dels nogle nye for andre typer 

småfugle, som fluesnapper og rødhals, samt dels for at få tømt de 

allerede opsatte kasser for redemateriale.  

Vi har også bidraget i formidlingen af den fælles indsats bl.a. ved 

udarbejdelse af stifolder og oplysningstavler. Samarbejdet vil fortsætte i 

årene fremover. 
 

 

 

Energianlæg ved Als Enge. 

 

Der foregår i denne tid en heftig debat om forslag til et projekt hvor 
Eurowind har søgt om to alternativer for opstilling af vindmøller ved Als 

Enge. Hovedforslaget er 8 vindmøller med en højde af 180 meter. Der 

søges om, at lokalplanen kan rumme vindmøller op til 7 MW. Alternativet 

er 10 vindmøller med en højde af 150 meter. Eurowind ønsker desuden 

at etablere en solcellepark med et bruttoområde på ca. 297 hektar og 

det endelige layout af parken vil blive på op til 150 ha (150 MW). 
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Overordnet set arbejder DN for at der bliver lavet en samlet, national 
plan for udbygning af vedvarende energi både med hensyn til effekt og 

placeringer. Der er behov for mere vedvarende energi, så vi kan udfase 

fossilt brændsel. En sådan plan tager dog lang tid at lave og opnå 

enighed om, så derfor er det højst sandsynligt, at der skal træffes 

beslutning om den aktuelle sag i Als Enge inden da. 

Vindmøllerne og solcellerne i Als Enge bør ses i sammenhæng med øvrig 
udbygning i området, og her er den mulige havvindmøllepark i Treå 

interessant. Fuldt udbygget begge steder vil Treå levere ca. 5-8 gange 

så meget energi som Als Enge, og derfor ser det umiddelbart ud til, at 

det vil være meget bedre at satse på havvindmølleparken. Men de to 

projekter hænger ikke nødvendigvis sammen, og der er en forskellig 

tidshorisont på dem. 
 

Det konkrete projekt er i en meget tidlig fase. Der har været offentlige 

møder med stor modstand fra de lokale, men sagen har endnu ikke 

været behandlet af byrådet. 

 

DN har ikke på nuværende tidspunkt taget stilling. Nu afventer vi 
byrådets beslutning. 

 

Hvis man efter dette går videre med sagen, ser vi frem til en 

miljøvurdering, som efter DN’s erfaring ofte er meget seriøs og pålidelig. 

Denne vil vi nærlæse og herefter tage stilling. Det er selvfølgelig vigtigt 

at bede om i miljøvurderingen at få belyst alle de ting, som man er i tvivl 
om. 

Konkret om fugletræk har DN den holdning, at hvis en hel bestand er 

truet, skal vi kæmpe imod – drejer det sig om nogle enkelte individer vil 

vi ikke gøre noget. 

 

 
Arrangementer 

 

Affaldsindsamling 

Blev i år aflyst. 

 

 

 

 

Naturens dag. 
 
Aflyst 
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Naturluppen – din nære natur i børnehøjde 
Hensigten med Naturluppen er at fortælle børn og deres voksne om naturen 

gennem sanser og oplevelser. Ønsket er at få vakt interessen for de 

forunderlige ting, der sker lige ude i haven, parken, grøftekanten, læhegnet, 

skoven og på stranden. 
Naturluppen mødte gerne op til åbne arrangementer og tog en flok ”pelsede, 

fjerede og benede venner” med… og alle fik lov til at ae en muldvarp, føle 

musens skarpe tænder eller stikke hånden ned i musvittens bløde rede. Ofte 

var der også et ”insektbo” med. 
Dette fik en brat slutning i 2020 med udbrud af Corona. Naturguiderne i 

NATURLUPPEN kunne ikke have den ”nære kontakt” til deltagere, og kunne 

derfor ikke stille op til arrangementer. Der var for øvrigt heller ikke de samme 

arrangementer, som de foregående år. 
Naturluppens tre Naturguider har meldt ud at de ikke kan fortsætte med 

NATURLUPPEN, da de pga. arbejde og geografisk spredning, ikke længere kan 

holde NATURLUPPEN ”kørende”. Derfor arbejdes der på at få andre til at 

overtage NATURLUPPEN. Dette arbejde skulle gerne afsluttes inden 1 dec. 

2020. 
 

DN Mariagerfjord hjemmeside: 
Alle pressemeddelelser og omtale af arrangementer i DN Mariagerfjord bliver 

”sat på ” Nyheder.  
Alle arrangementer i DN Mariagerfjord bliver ”sat på” hjemmesiden. 
 

DN Mariagerfjord Facebook: 
I skrivende stund er der 520 følgere på Facebooksiden. Det er 47 flere end 
sidste år. 

Facebook bliver brugt til at pege på emner der er ude i den offentlige debat, så 

vel som opslag og omtale af vores lokale arrangementer mm. 

 
Nyhedsbreve: 
DN Mariagerfjords Nyhedsbreve bliver i skrivende stund sendt til 676 tilmeldte 

mailadresser. 

Alle DN Mariagerfjords egne arrangementer bliver sendt ud som ”Ekstra 

Nyhed” til de 676 Nyhedsbrevabonnenter en uge før et arrangement finder 
sted.  

Der er udgivet 4 ordinære nyhedsbreve siden sidste årsmøde, hvor der er 

skrevet om følgende emner ud over links til kommende ture og arrangementer 

og afholdte ture og arrangementer: 
 
Nyhedsbrev december 2019 

• DN Mariagerfjords årsmøde - Kaj Edlund 

• Fuglekassedag ved Hobro Golfklub - Peter Toubøll 

Nyhedsbrev marts 2020 

• Affaldsindsamling - Alan Phipps 
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• Hjælp naturen i det åbne land - Kaj Nissen og Søren Kjær 

• Ny Blåkilde - Kaj Edlund 

• Indvielse af Naturstien på Hobro Golfklub - Alan Phipps 

• Filmen "Den Største Lille Gård" - Søren Kjær 

 

Nyhedsbrev april 2020 

• Haveaffald er ikke bare affald 

Nyhedsbrev juni 2020 

• DN Mariagerfjord har fokus på Biodiversitet - hver m2 tæller 

 

Nyhedsbrev september 2020 

 

• Årsmøde i DN Mariagerfjord - Kaj Edlund 

• Fuglegruppen ramt af covid-19, af succes og af kommunens Miljøpris. - Peter Toubøl 

• Vindmøller og solceller ved Als Enge - Kaj Edlund 

• Mariagerfjord Kommunes biodiversitetspolitik. - Søren Kjær 

• Naturfamilier starter nu op i Mariagerfjord Kommune. - Kaj Nissen 

• NATURLUPPEN v/DN Mariagerfjord mangler nyt depotlokale og nye formidlere. 

 

 

DN Mariagerfjord Ture og Arrangementer siden sidste årsmøde: 
Alle DN Mariagerfjords egne arrangementer, bliver slået op under 

”Arrangementer” på Hjemmesiden. Derefter bliver de sendt til DN 
Mariagerfjords 676 Nyhedsbrevabonnenter en uge før et arrangement finder 

sted. Derefter bliver arrangementet opslået på Facebooksiden 4 dage før 

arrangementet finder sted. 

 
Pga. Coronasituationen er de fleste af de planlagte arrangementer blevet aflyst 

i løbet af året. 

 

Dato Arrangement (seneste står øverst) 

20/10 2020 DN Mariagerfjord Årsmøde i Arden 
19/09 2020 Affaldsindsamling i foreninger, skoler og børnehaver. 

01/09 2020 Vandretur på de nye stier ved Kastbjerg Ådal 

21/06 2020 Kom og se et nyoprettet Naturområde i Møldrup (AFLYST) 

12/05 2019 Forårstur til Ajstrup fredning (AFLYST) 
26/05 2020 Tur til rigkær, kildevæld og overdrev i Kastbjerg Ådal og 

Lambækdal (AFLYST) 

26/04 2020 Affaldsindsamling (UDSAT) 

18/04 2019 Fugle og vandretur til diget ved Havnø (AFLYST) 
29/04 2020 Mursejlerkasser sættes op på Lystfartsmuseet i Hobro 

(Fuglegruppen – DN Mariagerfjord) 

08/04 2019 Anemonetur i skoven ved Thygeslund (AFLYST) 
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Fuglegruppen  
 

  

Fuglegruppen har siden sidste årsmøde fået bygget endnu flere kasser for 

natugle, tårnfalk, mejser og musvitter, samt udvidet artslisten med kasser for 
mursejler, spætmejse og hvinand. Især mursejler har været et spændende 

projekt, idet vi i første omgang satte 16 kasser op på Lystfartsmuseet 

suppleret med en højtaler, som afspillede mursejler lyde, for at lokke fuglene 

til. Desuden nåede vi at undersøge 51 ugle- og tårnfalkekasser med vores 
videokamera på en 8 meter lang teleskopstang. Til vores overraskelse var der 

allerede ynglende fugle i 30 kasser, her kun et år efter opsætningen. Desuden 

var der i en af kasserne ynglende slørugler. Så nu vil vi også opsætte speciel 

byggede kasser for dem. Desværre formindskede corona pandemien i flere 
måneder den aktive gruppe til kun tre personer, ligesom alle arrangementer, 

hvor børn skulle samle mejsekasser, blev aflyst. Vi har løbende udsendt 

pressemeddelelser, for at gøre opmærksom på DN’s aktive arbejde for 

naturen, samt fået lavet magnetskilte til vores biler med Fuglegruppe og DN’s 

logo. Sidst, men ikke mindst, modtog vi sammen med Hobro Golfklub 
kommunens natur og miljøpris ved et flot arrangement på golfbanen i dejlig 

sommersol.  

 
 

 

Afslutning 

Dette var et udpluk af de væsentligste af de emner, som vi har beskæftiget os 

med det seneste år.  

Lokalt har vi 725 medlemmer, hvilket er nogenlunde uændret i forhold til 

sidste år. På landsplan er foreningens medlemstal stabilt omkring 130.000 

medlemmer. 

Når vi er færdige med at snakke om beretningen er næste dagsordenspunkt 

valgene, og her bliver vi desværre nødt til at skulle finde mindst to nye 

bestyrelsesmedlemmer. 

Frans Julin døde i juni efter kort tids sygdom. Frans startede allerede i 1980-
erne som aktiv i DN, og blev i 1988 valgt til formand i Lokalkomiteen for Hobro 

og Nørager. Det var han i 6 år og nåede igen lige at blive valgt til formand for 

et enkelt år inden kommunesammenlægningen i 2006. Frans fortsatte dog til 

sin død som formand for den lokae arbejdsgruppe for det gamle Hobro 
Kommune. Også i afdelingsbestyrelsen for hele kommunen var Frans et aktivt 

og afholdt medlem, som gjorde en stor indsats for natur og miljø. Frans vil 

blive savnet. Æret være Frans minde. 

Vi bliver desværre også nødt til at tage afsked med Alan Phipps, som dog lever 

i bedste velgående. Han har valgt at fratræde bestyrelsen. Alan har siddet i 

bestyrelsen i en årrække, og har varetaget jobbet som formand for 
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arbejdsgruppen for det gamle Arden Kommune i mange år. Herudover har Alan 
også stået i spidsen for affaldsindsamlingen, giftfri have, Naturens dag mm. 

Mange tak herfra til Alan for sin mangeårige og meget store indsats. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

 
Kaj Edlund 
Formand for DN Mariagerfjord 

 


