Juli 2011

Første Nyhedsbrev 2011
Et nyhedsbrev fra Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord bliver nu udsendt efter hvert bestyrelsesmøde i
foreningen. Den beslutning blev taget på mødet d. 15. juni 2011.
Nu vil Danmarks Naturfredningsforening (DN) Mariagerfjord udsende 4 nyhedsbreve om året. De udkommer umiddelbart efter
hvert bestyrelsesmøde og skal genspejle hvad der rent faktisk sker i DN Mariagerfjord.
DN Mariagerfjord er opdelt i 4 geografiske zoner, hvor de aktive medlemmer/frivillige tager sig af de sager/initiativer der opstår
i området. Endvidere er der også temagrupperne og projektgrupperne der tager sig af specifikke opgaver eller sager. Læs mere
her
Skribenterne i denne udgave er alle bestyrelsesmedlemmer af DN Mariagerfjord. De skriver om emner de for tiden er engagerede
i:






Arven der langt om længe kommer i DN Mariagerfjords hænder.
Golfkrigen i Hobro - en langtrukken affære for vestgruppen.
Efterskoleelever der sammen med kommunen laver naturpleje i Hørby plantage.
Et nødråb fra Nordgruppen (tidligere Ardengruppe). Der er stor brug for aktiv deltagelse i gruppens gøremål.

Der er selvfølgelig mange flere aktiviteter og sager i DN Mariagerfjord. Dem ser vi frem til at læse om i de kommende udgaver
af Nyhedsbrevet.

Betydelig arv testamenteret til DN Mariagerfjord
Dansk Naturfredningsforening (DN) Mariagerfjord har modtaget en betydelig arv fra en borger i lokalområdet og i testamentet er
det udtrykkelig præciseret, at arven skal tilfalde den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.
Normalt har det været sådan, at enhver arv, der tilfalder Danmarks Naturfredningsforening, går ind i den store kasse, eftersom de
lokale afdelinger ikke har nogen selvstændig økonomi. Af den grund kunne vi naturligvis heller ikke modtage pengene direkte.
I DN Mariagerfjord har vi imidlertid vedholdende argumenteret for, at arven på en eller anden måde skulle tilflyde os, hvilket jo
også helt klart var afdødes ønske.
Det har nu resulteret i, at DN’s forretningsudvalg har besluttet, at arv, der ifølge testamentets ordlyd skal tilfalde en
lokalafdeling, nok bliver indsat i den store kasse, men øremærkes til brug i lokalafdelingen.
Vi kan naturligvis ikke bruge pengene til hvad som helst, men de skal anvendes til projekter, som er i overensstemmelse med
DN’s naturpolitik.
Lokalafdelingens opgave bliver derfor i den kommende tid, at få sat navn på nogle projekter, der har med natur og miljø at gøre.
Det kan vi gøre alene eller i samarbejde med andre, f.eks. i et grønt partnerskab.
Noget konkret er endnu ikke besluttet, men der har allerede været flere forslag fremme og vi vil løbende holde medlemmerne
orienteret om de projekter, der kommer ude af det – og som helt sikkert vil være i afdødes ånd.
Ole Guldberg
Formand DN Mariagerfjord
Tlf. 98542122

Golfkrig på 8.år.
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I juni 2006 traf Naturklagenævnet afgørelse om , at der skulle etableres ”en effektiv, tæt og høj beplantning mod Wiegårdens
Børnehaves arealer efter Hobro Kommunes nærmere anvisning”.
I august 2008 enedes kommunen og golfklubben om, at dette skulle
etableres inden omlægning af Wiegårdsvej.
I sommeren 2009 fik undertegnede af formanden for kommunens
udvalg for Teknik og Miljø, Preben Christensen, lovning på, at
beplantningen blev etableret inden omlægningen af Wiegårdsvej.
I nov. 2010 har vi skriftligt fra Hobro Golfbane fået tilsagn om, at
beplantningen bliver lavet primo 2011. På billedet ses, hvordan det ser
ud p.t. 5 år efter kendelsen blev truffet.
Vi har i oktober 2010 klaget til Statsforvaltningen over, at kommunen
ikke sørger for, at Naturklagenævnets kendelser overholdes, men der
er ikke kommet afgørelse endnu.
I midten af juni har vi beklaget os over for kommunen, fordi den har
udstedt en landzonetilladelse med vilkår om, at byggearbejdet ikke må
begynde før 14.juni, vel vidende at en del af det, der blev mulighed for
at anke over, allerede var lavet. Vi mener, at kommunen burde skrive,
at det drejer sig om lovliggørelse af forhold, som Hobro Golfbane har
udført uden tilladelse.

Kaj Edlund
Næstformand
Tlf. 98524625

Naturpleje i samarbejde med kommunen
I længere tid har det været klart, at landets kommuner har været presset på økonomien.
Når en kommune som Mariagerfjord skal vælge mellem den naturpleje kommunen er forpligtiget til og f.eks. skolelukninger,
skal man være ualmindeligt blåøjet for at tro at naturen af sig selv bliver prioriteret.
Der er fortsat et behov for at stille krav til kommunen i forhold til naturpleje, men hvis gravhøje, vådområder o.lign. skal bevares
på det nuværende kommunale budget, vil der efter min mening være behov for at borgere i kommunen tager ejerskab af
naturplejen.
I juni måned har biolog ved natur og grundvand, Mariagerfjord kommune, Anders Horsten udpeget vådområder med
hængesække i Hørby plantage som det første indsats område.
Jeg har brugt mit netværk som efterskolelærer til at aktivere elever, som var glade for at yde en indsats for naturen. Jeg tror at
denne model kan udvides til at berøre andre efterskoler.
Arbejdet i sig selv er simpelt. Det består af at fælde birk og fjerne træerne fra vådområdet.
Forhåbentligt kan vi i løbet af 2011/12 udvide naturplejen til i første omgang at omfatte flere af kommunens efterskoler. Senere
må det dog være en ambition også at engagere lokale borgere til at yde en ndsats for naturen et par gange om året.
Mads Hvam Bjerregaard
Medlem af bestyrelsen
Tlf. 35122816

TIL ARDENGRUPPEN – HJÆLP! - NATUREN SAVNER DIG!
Det er en kendsgerning - alle har meget travlt i dagligdagen! Desværre gælder det også for de kræfter der truer vor flotte natur.
Ardengruppen (eller Nordgruppen), søger aktive frivillige, til at være naturens vogtere. Kan du hjælpe til? Vi mangler indsats
til følgende aktiviteter:







Fjordens Dag – den 11. september i Stinesminde. En udstilling er allerede bestilt fra DN's Sekretariat, men der mangler folk til at
bemande den.
Ture i Naturen – Hjælp til at identificere en tur i Arden områdets dejlige natur, sætte annoncer i de lokale aviser, og kontakte guide.
Fredningssager –aktiviteter, der kan berøre de fredede områder, bliver kontrollerede af Fredningsnævnet. Der er en DN frivillig der
holder øje med disse sager, men en medhjælper søges.
Landzonetilladelser: - Frivillige savnes til at holde øje med annoncering af sagerne i ugeaviserne, og at gøre indsigelse, når vi mener en
sag vil forstyrre et naturområde.
Lokalplaner: - 4-5 gange om året skal plannerne nærlæses for mulig påvirkning af naturen. Hvis nødvendigt, skal der gøres indsigelse
evt. med forslag til forbedringer.

Meld dig til en af disse aktiviteter! Du vil IKKE stå alene, men bliver støttet af de erfarne frivillige. Du kan endda tage på et
gratis endags kursus med fuld forplejning og transport betalt!
Se her på alle de spændende sager/aktiviteter man kan blive en del af som aktiv i DN. KLIK
Alan Phipps
Medlem af Bestyrelsen og tovholder i Ardengruppen
Tlf. 61990365

Arrangementer og møder
Husk at DN Mariagerfjord arrangerer følgende ture:
30.08.2011: Lindale. Vandretur i det 40 hektar fredede skov - og
overdrevsområde. Turen Arrangeres af Svend Grønkjær Madsen 9857 3906
sgm@dn-mariagerfjord.dk.
► Læs mere...
24.09.2011: Svampetur i Hou skov. Turleder er Marianne Hald.
► Læs mere...

Møder og andre arrangementer:
03.09.2011: Naturens ambulance kommer til Hobro.
11.09.2011: Fjordens dag/Naturens dag - DN oplysningsudstilling i Stinesminde.
13.09.2011: Bestyrelsesmøde i Hobro.

Om NYT fra DN Mariagerfjord

NYT fra DN Mariagerfjord udsendes efter hvert bestyrelsesmøde. 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.
Nyhedsbrevet er redigeret af Mona Phipps - Webmaster DN Mariagerfjord

