Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

NYT fra Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord. Februar 2012

Efter årets første bestyrelsesmøde i DN Mariagerfjord d. 17. januar udkommer dette nyhedsbrev, som
belyser nogle af de mange sager og opgaver DN Mariagerfjord vil tage sig af i den kommende tid.
Bestyrelsesmedlemmer af DN Mariagerfjord skriver om emner de er engagerede i og der har i
denne udgave været gang i tastaturerne så der er hele 6 indlæg i denne årets første udgave af
NYT fra DN Mariagerfjord.









Klimakommuneaftalen for Mariagerfjord Kommune.
Det nye Renseanlæg.
Fredning af kystlandskab ved Hadsund Syd.
Et fortidsmindeformidlingsprojekt.
Affaldsindsamlingen den 22. april 2012.
DN Mariagerfjord savner stadig flere aktive frivillige.
Arrangementer og møder.

Der er rigtig mange andre aktiviteter og sager i DN Mariagerfjord, derfor er DN Mariagerfjord 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. Hvis du ønsker at vide mere om DN
Mariagerfjord så læs mere her...

Klimakommuneaftalen for Mariagerfjord
Kommune.
Aftalen udløber ved udgangen af 2012.
Kommunen har indtil nu levet op til
aftalen, om at reducere CO2 udslippet
med 2% pr. år.
Vi er overbevist om, at mulighederne for at reducere endnu mere,
ikke er udtømt. Vi ser derfor meget gerne, at aftalen fortsætter
efter 2013. DN's sekretariat er da også allerede nu gået i dialog
med kommunen om dette.
Som et supplement til disse forhandlinger, har vi sendt
nedenstående brev til borgmester H.C Maarup.
> Læs brevet til Borgmesteren her
Ole Guldberg
Formand DN Mariagerfjord
Tlf. 98542122

Klimakommuneaftalen underskrives i februar
2008

Det nye Renseanlæg.
Mariagerfjord Kommune ønsker at samle al
spildevandsrensning i et stort, nyt anlæg
beliggende lidt nord for Hadsund.
Anlægget skal aflede alt sit rensede
spildevand gennem en rørledning til
Kattegat.
DN Mariagerfjord har forholdt sig til forslaget, og vi støtter tanken
om et nyt, moderne anlæg, som kan give en bedre rensning og mere
stabil drift.
Til det konkrete forslag til lokalplan for området har vi anmodet
kommunen om, at det klart af planen skal fremgå, hvor der kan laves
P-plads til alle medarbejdere og eventuelle gæster.
Desuden beder vi om, at det udtrykkelig i planen står, at
bebyggelsen skal udføres energi- og miljørigtigt samt at
overfladevand fra P-pladsen skal kunne nedsive i terrænet.
> Vores brev til kommunen kan i sin helhed læsesher.
Kaj Edlund
Næstformand
Tlf. 98524625

Fredning af kystlandskab ved Hadsund Syd.
Igennem de sidste par år har DN Mariagerfjord kæmpet for at undgå
byggeri på de højtbeliggende, kystnære arealer ved Hadsund Syd.
Desværre tabte vi denne kamp og der er nu vedtaget lokalplan for
byudvikling på 12 ha i dette område.
Tidligere har Nordjyllands Amt givet afslag til daværende Hadsund Kommune, der længe havde ønsket at bebygge
de attraktive kystnære arealer omkring Hadsund Syd. Afslaget blev begrundet med, at der var tale om et særlig
værdifuldt kystlandskab.
Efter vores opfattelse er landskabet ved Hadsund Syd enestående på grund af sin nærhed til fjorden, de markerede
kystskrænter og spredte skovpartier. Desuden er området i kommuneplanen udpeget som særlig værdifuldt landskab,
naturområde og værdifuldt geologisk område.
På denne baggrund vurderer Danmarks Naturfredningsforening, at det er nødvendigt at rejse en fredningssag, der
kan sikre det bynære landbrugslandskab, der ligger nordøst for Haderupvej og som endnu ikke er lokalplanlagt.
Kun med en fredning, der fastholder det smukke bølgende landskab med det nuværende præg af åbent
landbrugsland, vil kystskrænterne og landskabsoplevelsen kunne bevares for eftertiden.
Ole Guldberg
Formand DN Mariagerfjord
Tlf. 98542122

Et fortidsmindeformidlingsprojekt.
Dette projekt er muliggjort, fordi DN Mariagerfjord har fået en arv af en
historisk interesseret arvgiver.
Vi håber, vi på vor hjemmeside med faglig bistand fra tilsynsmuseet kan opbygge en oversigt både over
fortidsminderne og reglerne for deres beskyttelse, så vi alle får mulighed for at drage ud i landskabet og nyde vore
forfædres valg af bo- og begravelsespladser - vel at mærke de offentligt tilgængelige!
Meningen er, at vi kan gå på opdagelse efter historien i landskabet og samtidig nyde naturen.

For ikke at foregribe jeres mulighed for at komme med
forslag fra Mariagerfjord Kommune har jeg søgt i
Rebild Kommune, hvor I kan finde oldtidshøjen på
billedet til venstre med fr.nr. 151436 ved at søge
påwww.dkconline.dk under “søg på kort” og f.eks. se,
at der er offentlig adgang ved at klikke ind til højen og
videre til teksten.

På Solbjergvej lidt syd for Bælum findes 3 oldtidshøje
på stribe: se f.eks. Lille Brøndum fr.nr. 151462 (billedet
til venstre). Hertil er der ikke off. adgang, men da der
pløjes for tæt på (tættere end 2 m) og marken er frossen,
vover jeg at nyde udsigten ud over bl.a. Lille Vildmose
og til P-pladsen med skilt, der trænger til en renovering!
Audioguiden derimod fungerer hør selv: 99400733.

Som det fremgår af fotoet, er skiltet næsten ulæseligt.
Det er muligt, teksten kan findes på en hjemmeside? På
DN Mariagerfjords hjemmeside
www.dn.dk/mariagerfjord vil oplysningerne om
kommunens mange tilgængelige fortidsminder blive
læselige og til at printe ud, hvis nogle ønsker at
medbringe info til en planlagt tur.

Hvis man er interesseret i flora og fauna er gravhøjene også værdifulde ved at være sammenlignelige med fredede øer i
landskabet, hvor plante- og dyrearter tilknyttet lysåben og tør bund trives. Undersøgelser viser imidlertid, at disse øer ikke
lever isoleret. Både tilgroning og næringsberigelse mindsker mangfoldigheden, men floraen på gravhøjene er generelt langt
rigere i disse gennem tusinde år urørte oaser end i det omliggende højproduktive agerland.
Hvilke væsentlige og tilgængelige fortidsminder, mener du,
skal beskrives og forsynes med foto?Hermed kan I alle hjælpe
til: send gerne foto og stedangivelse til sgm@dnmariagerfjord.dk ,
så vil DN Mariagerfjord sammen med arkæolog Lone
Andersen fra tilsynsmuseet få de mest relevante oplysninger
samlet på hjemmesiden.
Med faglig bistand prøver DN Mariagerfjord hermed at
gøre formidlingen bedre end eksisterende hjemmesider inklusiv kommunens!
Vores hjemmeside skal både omfatte oldtidshøje og andre
fortidsminder f.eks. helleristninger: skåltegn. Se
Kringelhøj, fr.nr.151351. Og runesten fra Vikingetiden:
f.eks. Svenstrupstenen syd for Mariager, fr.nr.1813172.
God jagt efter kulturarvens mønstre i landskabet. De findes,
hvor der også er smuk natur!
Således kan natur og kultur gå op i en højere enhed!
Svend Grønkjær Madsen
Bestyrelsesmedlem
Tlf. 98573906

PS alle er velkomne til et foredrag om “Gravhøje – fredede fortidsminder i Mariagerfjord” På biblioteket i Hobro 7-32012: se sted og pris www.livifjorden.dk

Affaldsindsamlingen den 22. april 2012.
Affaldsindsamlingen hvert forår er efterhånden blevet en fast tradition.
Søndag den 22. april er det igen tid til den årlige Affaldsindsamling, og vi
håber, I har lyst til at være med.
DN Mariagerfjord vil igen samarbejde med kommunen om
planlægning, annoncering og organisering af aktiviteterne. Skoler og
institutioner deltager i indsamlingen i ugen op til
søndagsindsamlingen, altså fra mandag den 16. april til og med fredag
den 20. april. DN Mariagerfjords fire lokale grupper tager sig af DNs
indsamlingsaktiviteter på selv dagen.
Affaldsindsamlingen var en stor succes i 2011. I hele kommunen var
der 450 danskere ude i naturen og samle store mængder henkastet
affald. De indsamlede i alt godt 2 tons (2.017kg), heraf 1848 dåser.
Hvad angår den del af indsamlingen, som DN stod for om søndagen,
var der tale om 150 personer, der indsamlede 1,35 tons, heraf 1230
dåser. Men desværre stiger mængden af affald, der indsamles på
landsplan, år for år og der vil med sikkerhed også være meget at samle
ind i år. Derfor håber vi at kunne gøre det endnu bedre i år.
For eksempel vil der være plakater og flyers til ophængning og
uddeling, så vi kan oplyse den brede befolkning om
affaldsindsamlingen i vore lokalområder, så hvis du allerede nu ved at
du vil være med på dagen, så tag kontakt til din lokalgruppes
kontaktperson og hør hvordan du kan hjælpe til.
Sydgruppen (Mariager) : Kjeld Bernhard Nielsen (Tlf. 98541922,
Mob. 40409655)
Østgruppen (Hadsund) : Lasse Gundesen (Tlf. 98573159, Mob. 20660319)
Vestgruppen (Hobro) : Kaj Edlund (Tlf. 98524625), Mob. 61779852)
Nordgruppen (Arden) : Alan Phipps (Tlf. 98565523, Mob. 61990365).
Hvis du kan mobilisere din landsby, gade, sportsforening osv., kan DN hjælpe med indsamlingsudstyr.
Vel mødt søndag den 22 april !
Læs mere om den landsdækkende affaldsindsamling her...
Alan Phipps
Medlem af Bestyrelsen
Tlf. 61990365

Fakta: Vidste du at det tager cirka fem år, inden et cigaretskod er nedbrudt i
naturen, mens der går hele 500 år for øl- og sodavandsdåser af aluminium.

DN Mariagerfjord savner stadig flere aktive frivillige.
Det er meget glædeligt at DN Mariagerfjord har så mange medlemmer.
Ved sidste optælling var vi omkring 1000 medlemmer i afdelingen. Men
de fleste har travlt i deres dagligdag, og der er kun meget få der
overkommer at bruge en del af deres fritid som aktive frivillige, på at
varetage naturen og miljøets interesse.
DN Mariagerfjord har p.t. 41 registrerede frivillige i bestyrelsen og 14 interessegrupper. De frivillige har organiseret
sig selv i interessegrupper, som er etableret, når to-tre personer ønsker at danne en gruppe med et aftalt formål.
For nyligt blev der udsendt et elektronisk spørgeskema til alle frivillige i DN Mariagerfjord, for at klarlægge deres
mulige fremtidig engagement. 15 har svaret helt eller delvist. Dem der har svaret, er dem vi i forvejen kender som
”de aktive”. Derfor kan vi konstatere at DN Mariagerfjords arbejde for naturen er afhængig af en meget lille gruppe
mennesker. Hvis bare en falder fra, af en eller anden årsag, er der et stort ”hul”.

For eksempel, findes der for tiden ingen i afdelingen der holder øje med miljøgodkendelser til husdyrbrug, for at
sikre at reglerne overholdes. Det er specielt vigtig for beskyttelsen af grundvand, vandløb, søer og havet.
Det er ikke kun i Mariagerfjord at der mangel på aktive frivillige. DN har lige udsendt resultaterne af en
afdelingsundersøgelse, som sekretariatet gennemførte i første halvdel af 2011. Den overordnede konklusion var at:
”DN’s lokale afdelinger har det godt. Her er engagement, viden, respekt for hinanden, hyggeligt samvær og godt
samarbejde. Men arbejdspresset er for stort, og det er en stor udfordring at rekruttere nye frivillige til at hjælpe med
at beskytte den danske natur.”
Se resultatet af undersøgelsen her...
Derfor opfordres alle der har tid, til at gør bare en lille indsats for at hjælpe med at udføre afdelingens arbejde. Der
findes mange måde man kan være aktiv på. Nye aktive frivillige får meget støtte fra de erfarne frivillige og fra DN
og hvert år holdes der mange gratis og spændende endags kurser for nybegyndere. Kurserne finder sted i Aalborg
eller Aarhus, og både forplejnings- og kørselsudgifter er dækket af DN.
Du kan læse mere om interessegruppernes arbejde på DN Mariagerfjords webside her... eller tag telefonen og ring
til din lokalgruppe koordinator for at høre mere.:
Sydgruppen (Mariager) : Ole Guldberg (Tlf. 98542122, Mob. 22630185)
Østgruppen (Hadsund) : Svend Grønkjær Madsen (Tlf. 98573906, Mob. 61384068)
Vestgruppen (Hobro) : Frans Julin (Tlf. 98523956), Mob. 22564075)
Nordgruppen (Arden) : Alan Phipps (Tlf. 98565523, Mob. 61990365).
Selv en lille hjælp, vil være en stor hjælp!
Alan Phipps
Medlem af Bestyrelsen
Tlf. 61990365

Møder og Arrangementer:

DN Mariagerfjord:
12-04-2012 Bestyrelsesmøde i Hadsund kl. 19 00.
22-04-2012 Den årlige affaldsindsamling.
18-04-2012 Anemonetur i skoven ved Thygeslund
08-05-2012 Aftentur i Hobro Østerskov
29-05-2012 Forårets blomster ved St. Blåkilde
30-05-2012 Rigkær og kildevæld i Kastbjerg Ådal
28-08-2012 De nye stier ved Kastbjerg Ådal (Naturgenopretningsprojektet)
Tid og sted for de fem ovenstående ture findes her...
Følg med i hvad der ellers er af opslag på DN Mariagerfjord kalenderen her...

DN generelt:
Naturens Universitet holder rigtig mange gode og lærerige kurser i løbet af året. Find dem her...

Andre:
07-03-2012 Foredrag om “Gravhøje – fredede fortidsminder i Mariagerfjord” På
biblioteket i Hobro. Se nærmere påwww.livifjorden.dk
Naturguiden 2012 er udkommet. Den indeholder et væld af naturture - mange af dem
i Mariagerfjord kommune. Hent den på biblioteket eller hent den ved at klikke på
billedet.

Om NYT fra 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

Om DN
DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi spreder viden om natur og miljø,
skaber løsninger og påvirker politikere og myndigheder. DN har 133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale
afdelinger.

Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen

> Afmeld nyhedsbrevet på dn.dk/nyhedsbrev

> Følg DN på Facebook

