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Velkommen til NYT fra DN Mariagerfjord! 
Dette er vores første forsøg på at sende lokale nyheder til alle medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening i Mariagerfjord 
kommune. Desværre er der foreløbig kun ca. 400 af de omkring 1000 medlemmer i kommunen, som vi kender mailadressen på. 

Denne første gang har vi valgt at sende nyhedsbrevet til alle de mailadresser vi kender, vel vidende at der kan være medlemmer, 

som ikke ønsker denne service fremover. Dem beder vi undskylde ulejligheden, og opfordrer dem til at bruge muligheden i 

bunden af denne nyhedsmail til at melde fra til fremtidige nyheder fra afdelingen. Kender du nogen der ikke får NYT fra DN 
Mariagerfjord, er du velkommen til at videresende dette nyhedsbrev. 

Nederst i denne mail er der mulighed for at ændre den mailadresse DN Mariagerfjord fremover skal sende nyhederne til. 

Først skal man framelde den mailadresse vi – for de flestes vedkommende - fik pr. telefon omkring årsskiftet 2007/2008, og 

derefter tilmelde den nye mailadresse. 
Der er også mulighed for på vores hjemmeside, www.dn-mariagerfjord.dk under Om DN Mariagerfjord, at tilmelde nye 

modtagere af NYT fra DN Mariagerfjord. 

Foreløbig vil vi ikke love regelmæssige nyheder, men i stedet sende NYT, når der lejlighedsvis er nyheder, som vi tror kan være 

af interesse for vore medlemmer. 
Foreløbig er undertegnede redaktør på NYT. 

Med venlig hilsen 

Mogens Hedegaard, sekretær 

Du kan nå det endnu – tirsdag den 4. november 
Selvom tilmeldingsfristen er overskredet, kan du stadig nå at høre forfatter og journalist Kjeld Hansen præsentere sin bog ”Det 

Tabte Land” tirsdag den 4. november, kl. 19, i Arden Kulturhus. Der er stadig ledige pladser og billetter á 60 kr. inklusiv kaffe 

og brød, som kan købes ved indgangen. 

”Det Tabte Land” handler om, hvordan myndigheder, Hedeselskabet, Statens Landvindingudvalg, landbruget og nogle få 
magtfulde mænd uden nogen form for demokratisk kontrol forarmede Danmarks natur for skatteydernes penge, således 

at skatteyderne nu igen må bøde for at få genoprettet, hvad der gennem 200 år og især i perioden 1940-1970 gik tabt. 

Kjeld Hansen er en gudsbenådet foredragsholder, som det altid er en oplevelse at høre fortælle om de emner, han brænder for. Og 

baggrunden for hans bog på over 800 sider er flere års research, så forfatteren er særdeles godt inde i sit stof. 

Mød præsidenten - torsdag den 13. november 
I år afholder DN Mariagerfjord årsmøde torsdag den 13. november, kl. 19, på Rold Gl. Kro. Deltagelsen er gratis, og afdelingen 

er vært ved aftenens kaffe og lagkage. 
Denne gang bliver det særligt festligt, fordi DN's præsidenten, Ella Maria Bisschop-Larsen, indleder mødet med at tale om 

spørgsmålet: ”Er det muligt at forene landbrug og natur?” Det emne er højst aktuelt både på landsplan og lokalt. 

På landsplan arbejder DN i øjeblikket på at formulere en ”landbrugspolitik”, som skal fortælle omverdenen, hvordan vi ser 

fremtidens landbrug i harmoni med naturen.  
Lokalt har især arbejdet med miljøtilladelser og -godkendelser af husdyrbrugudvidelser været en stor opgave, som foreløbig har 

resulteret i, at vi har måtte klage til Miljøklagenævnet over den lille halve snes godkendelser Mariagerfjord Kommune har 

vedtaget. 

I det hele taget har det forløbne år bragt mange opgaver til bestyrelsen og interessegrupperne. Det skyldes ikke mindst at den nye 
storkommune nu er ved at finde sine ben at stå på, og at de nye kommunale opgaver med forvaltningen af natur og miljø er ved at 

falde på plads. Samtidig er den amtslig kontrol med det kommunale niveau bortfaldet, og det betyder, at netop på natur- og 

miljøområdet er DN's afdelinger de eneste lokale med- eller modspillere. Til gengæld er det også blevet lettere at samarbejde 

med den offentlige myndighed om natur- og miljøprojekter, fordi andre myndigheder ikke skal indblandes. Så presset er stort, 
men også spændende og givende for bestyrelsen og for de ca. 30 andre aktive medlemmer i vores interessegrupper – og der er 

altid plads til én til, der aktivt vil være med til at arbejde for naturen. 

Læs hele bestyrelsens årsberetning her efter den 13. november 2008! 

Bliv aktiv i vores interessegrupper! 
Som nævnt ovenfor har DN Mariagerfjord noteret omkring 30 medlemmer ud over bestyrelsens 12 medlemmer, som er aktive i 

afdelingen. Det er medlemmer, som har udtrykt ønske om at virke aktivt for en eller anden sag i Mariagerfjord kommune, som 

har med natur eller miljø at gøre. Og vi takker alle for deres indsats – uanset om den er stor eller lille. 
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Men der er hele tiden nogen, der melder fra, og andre der kommer til. Og opgaverne er mange. Også du kan fortælle os om nye 

opgaver, du synes, vi bør tage fat på. 
Så vi er hele tiden interesseret i at få nye medlemmer til at melde sig som aktive. Det kræver ingen anden forudsætninger for at 

være med, end at man har en interesse, som man gerne vil dyrke i det fællesskab, som interessegrupperne er. Du kan se en 

oversigt over de grupper, der er aktive i øjeblikket, og deres medlemmerne iINTERESSEFORDELINGSSKEMAET her (i højre 

kolonne)! Og har du en anden interesse, kan der oprettes en ny gruppe for den. 
Når man er medlem af bestyrelsen eller en interessegruppe, får man samtidig mulighed for på DN's Intranet, www.dn-nettet.dk, 

at følge med i alt, hvad DN Mariagerfjord og resten af organisationen arbejder med. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Fremtidens natur i Mariagerfjord kommune, hjemmeside, afdelingsfolder 
og NYT 
I årets løb har vi fået lidt bedre styr på vores udadvendte kommunikation. 

Det startede med at vi før sommerferien præsenterede hæftet ”Fremtiden natur i Mariagerfjord kommune”, som er en beskrivelse 
på 40 sider af naturområderne i kommunen, samt vore anbefalinger til genopretninger og pleje. Udover den almene interesse for 

naturen er det vores håb, at de grundige beskrivelser vil smitte af på den kommuneplan, som er under udarbejdelse, så vores 

enestående natur i kommunen vil få den plads og den opmærksomhed i kommunen, som den fortjener og har behov for. På 

årsmødet den 13. november vil vi medbringe ekstra eksemplarer til særligt interesserede medlemmer. 

Midt på året fik vi så en helt ny og meget flottere hjemmeside på www.dn-mariagerfjord.dk. Desværre har vi ikke haft kræfter til 

at udnytte alle dens muligheder eller holde den helt ajour. Så hvis der blandt vore medlemmer findes en ”nørd”, der vil være 

afdelingens webmaster, er stillingen ledig. 

I år har vi også udgivet en helt ny afdelingsfolder, som på nogle få sider fortæller om, hvad afdelingen arbejder med. Også 
afdelingsfolderen vil være at få på årsmødet den 13. november. 

Sidste skud på stammen er dette NYT fra DN Mariagerfjord, som vi håber med tiden kan blive til gavn og glæde for stadig flere 

DN medlemmer i Mariagerfjord kommune. 

Hele afdelingens administration er elektronisk, så vi vil også gerne have aktive medlemmer med administrative eller 
organisatoriske kompetencer, som vil hjælpe os med til at holde styr på denne del af afdelingens arbejde. 
 

Om NYT fra DN Mariagerfjord 

NYT fra DN Mariagerfjord udsendes lejlighedsvis - måske en gange om måneden. Nyhederne vil blandt andet handle om den 
lokale indsats for natur og miljø, tips om møder og kurser samt aktiviteter i naturen og natur- og miljøemner af lokal interesse. 

Du er velkommen til at videresende NYT fra DN Mariagerfjord til andre, der kan være interesserede. 

 Læs mere om DN Mariagerfjord på www.dn-mariagerfjord.dk 

 Læs mere om DN's nationale arbejde på www.dn.dk 

Ønsker du ikke længere at modtage NYT fra DN Mariagerfjord, skal du afmelde dig HER. 

Ønsker du at tilmelde dig med en anden emailadresse, skal du først afmelde din nuværende emailadresse og derpå tilmelde dig 

igen.  
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