
 

 
 

   
 

 

Side 1 af 2 
 

 

Referat af afdelingsbestyrelsen for DN Mariagerfjord 

 
Torsdag d. 14.november 2022 kl. 19.00 hos Steffen Elmose, Fellinghøjvej 1, Hem, 9550 Mariager 
 
Tilstede:  Kaj Edlund, Kaj Nissen, Lasse Gundesen, Mikael Kau, Ole Guldberg, Peter Toubøl, 
Steffen Elmose, Svend Grønkjær Madsen, Søren Kjær.  
 
Afbud fra: Karsten Vestergård, Claus Degn, 
 
Dagsorden: 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 
KN og SK 

 
2. Godkendelse af denne dagsorden 

Godkendt  

 

3. Sager til behandling 

a) Konstituering af bestyrelsen 
KE blev valgt som formand, medens MK blev valgt som næstformand. 

Planen er, at MK næste år bliver formand og KE næstformand. 

b) Udvidelse af produktion hos Dansk Salt 
KN og MK havde deltaget i et orienteringsmøde i Hvornum om Dansk Salts planlagte 

udvidelse af produktionen. Udvidelsen betyder, at der skal bruges mere grundvand til 

produktionen af salt. Udvidelsen er vurderet i en 1200 sider lang 

miljøkonsekvensvurdering. Blandt nogle af de tiltag der iværksættes for at afbøde 

eventuelle negative konsekvenser af udvidelsen er tilbageførsel af vand til undergrunden 

og genbrug af vand til saltopløsning, afværgeforanstaltninger i forhold til åer samt 

leverance af varme til de nærmeste fjernvarmeanlæg. DN-M har i samarbejde med 

sekretariatet udarbejdet et høringssvar, som konkluderer, at vi ikke ser alvorlige 

problemer ved projektet. 

c) Repræsentantskabsmøde 19.-20. november 2022  
KE og SK deltager. Flere punkter på dagsordenen blev drøftet: 

- Vindmøllepolitik: fremover vil DN være indstillet på at ”acceptere, at vindmøller vil 
præge dele af vores landskaber, og at det kan kræve kompromisser mellem flere 
hensyn.”, og at vi ”ikke går ind i lokale sager, hvor vindmøller alene skader udsigten 
og ellers ikke er til skade for naturen”. Der var tilslutning til linjen. 

-  Danmarks Naturfonds ejerskab af herregården Skovgaard drøftedes. Detaljerne er 

fortrolige. Bestyrelsen vedtog med 6 stemmer for og to imod, at DN-M’s 

repræsentanter stemmer for hovedbestyrelsens forslag. 

d) Paddegruppen 
PT noterede sig med tilfredshed, at kommunen vil etablere vandtætte bunde i dele af de 

områder, der er udlagt til opsamling af store mængder regnvand.  

PT har sendt forslag om forskellige tiltag til forbedring af forskellige vandhuller. 

Afventer svar. 

e) Møder med kommunen (både naturforvaltning og vandløbsdialoggruppen) 



MFK har foreslået, at der etableres et kystvandråd, men processen med at udpege dem 

er blevet sat i stå pga folketingsvalget. 

KE skriver til MFK og beder om datoer for møder i det kommende år. Vi foreslår at det 

første møde med naturforvaltningen afholdes ultimo marts. 

f) Energipark Handest Hede (Mikael) 
MK orienterede om, at han og Ketty Nielsen har haft møde med Tyge Nygaard og Lasse 

Pedersen fra DN’s sekretariat om samarbejdet med EuroWind om etableringen af 

Energipark Handest Hede. DN kommer med idekatalog.  

Kommunen har indkaldt forslag til hvordan man kan fremme biodiversiteten.  

Det er MK’s opfattelse, at EuroWind er interesseret i et samarbejde med os, og at de er 

villige til at afholde omkostninger i den forbindelse. MK håber på et møde før jul. 

g) Affaldsindsamling i uge 12 (Ole) 
OG orienterede om, at affaldsindsamlingen 2023 falder i uge 12 20. - 26. marts. Dvs at 

indsamlingen med frivillige finder sted søndag den 26.3.23 (alt. lørdag den 25.3.23) på 

de 4 (måske kun 3) sædvanlige indsamlingssteder. 

Der vil blive udsendt pressemeddelelse, og det overvejes om der skal annonceres. 

 
 

5. Emner til orientering 

a) Geografiske grupper 
- Arden 

Ikke repræsenteret 

- Hadsund 
Der arbejdes med en udvidelse af Hadsund hallen - følges 

- Hobro 
Vi har anket kommunens tilladelse til opbevaring af flisdepot ved Hobro Fjernvarme 

Der arbejdes på bygning af et 15 etagers højhus i Hobro. Det har ingen 

naturmæssige konsekvenser, derfor gør vi som forening ikke noget. 

- Mariager 
Der er givet afslag på ansøgning om grusgravning i fredsskov ved Fransbjerg. Der 

må ikke graves videre og området skal reetableres. 

b) Arbejdsgruppe ang. landbrugets fremtidige rolle og lokal dialog  
Kommunen har endnu ikke indkaldt til møde. 

c) Fuglegruppen  
PT orienterede om status: enkelte kasser opsættes og inspiceres, og forårets 

yngleinspektioner/ringmærkning forberedes. Kasserne på golfbanen er blevet renset, og 

redematerialet undersøgt – ingen sjældenheder (1000 fuglelopper) 

d) Nyt fra bio-gruppen (Peter)  
PT orienterede om to nye projekter der forberedes: Hohøje boligområdet og Thorsgård 

efterskole. 

e) Landbrugssager  
KN refererede en enkelt sag: vi har vundet 3 ankesager, men der er fortsat husdyrhold 

uden de fornødne tilladelser. Det overvejes om der skal indgives politianmeldelse. 

f) Biogasanlæg ved Tobberup 
Intet nyt – pga ny ejers ændrede planer 

g) Naturens dag 
h) Orkideer Dania Kridtgrav 

Intet nyt. 

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

a) Hjemmesiden. (Søren/Peter) 
b) Podio 
c) Facebook 
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7. Foreningen og andre  
a) Samråd 

KE orienterede om det seneste møde: man drøftede energi og Skovgaard. 
b) Årsmøde – evaluering 

Der var tilfredshed med arrangementet, specielt at der trods valget var mødet 36 op. 

c) Ture  
Der afholdes i samarbejde med golfklubben en fugletur på golfbanen den 25. maj 2023. 

KN, PT og SK deltager. 

Til næste møde bedes alle overveje ture forår og sommer 2023. 

d) Grønt Råd 
OG orienterede om at der på næste møde skal drøftes stier. 

OG vil desuden gøre opmærksom på at der ikke er blevet uddelt en miljøpris de seneste 

år. 

 

8. Eventuelt 

 

9. Næste Møde 

 

Mandag den 6. februar 2023 hos Mikael Kau 
 

 
Referat: SK 16.11.22 


