
Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her 

 

NYT fra Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord. 05 juli 2012 
   

  

  

Efter bestyrelsesmødet i DN Mariagerfjord d. 11. juni udkommer dette nyhedsbrev, som belyser nogle af de 

sager og opgaver, DN Mariagerfjord tager sig af. 
Bestyrelsesmedlemmer af DN Mariagerfjord skriver om emner de er engagerede i. 

 Lindale - Svend Grønkjær Madsen 

 Forårets blomster omkring St. Blåkilde - Alan Phipps 

 Naturgenopretning af Maren Mølle Bæk - Ole Guldberg 

 Arrangementer og møder. 

Hvis du har familie, venner eller bekendte, der kunne have interesse i dette nyhedsbrev, så send det videre med en 

opfordring om at melde sig til nyhedsbrevet. 

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... 

   

  

Lindale 
DN Mariagerfjord har presset på for at få 
Mariagerfjord Kommune til at udarbejde 
en ny folder om Lindale. 
Nu er folderen Linddalene klar - ligesom infotavlen om 

oldtidshøjen er på plads. 

 
Tag folderen med på tur. Over 30 pæle er med til at markere 

ruterne, optegnet med rødt på kortet i folderen. Prøv også de 

mange andre stier. I offentlige skove må man også gå udenfor 
stierne – dog kan fåreindhegningerne komme på tværs! 

 

Den store anstødssten til opfordringen til info-fornyelsen var den 

gamle infotavle fra Nordjyllands Amt. Gamle tavler fra amtets tid 
står flere steder rundt i landskabet. Nu er de fornyet i Lindale. 

Bortset fra at Nordjyllands amt og Hadsund Kommune siden 

kommunalreformen er nedlagt, så var infotavlernes indhold bedre 

en ingenting. Men en ajourføring var tiltrængt! Med tilføjelse af 
netadresser og kode til smartphone og Gps-koordinat til P plads er 

vi fremme i nutiden! 

 

I øvrigt havde vi et postyr med Rovsbjerg Høj ved Lindale, idet 
mange tror, at den største af de tre høje i det vestlige hjørne 

af  ”Linddalene” er benævnt med navnet: Rovsbjerg. Højen i 

fredningen, som kommunen har valgt at kalde ”Lindhøj”, har kun 

  

 
Det smukkeste fuglebad i Lindale 

 
Får i Lindale 

http://dn.dk/Default.aspx?ID=31747&Purge=True
http://dn.dk/Default.aspx?ID=31747&Purge=True
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=354
http://www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fLokale_afdelinger%2fMariagerfjord%2fFoldere%2f2012_05_01_Linddalene_folder.pdf
http://dn.dk/Default.aspx?ID=31747&Purge=True


  

et stednavn: Dalsgaard Hovedgaard. Se evt. mere om 
oldtidshøjene på www.dkconline.dk 

 

Hvis man går ind på kort fra Kort- og Matrikelstyrelsen anvendes 

stedbetegnelsen Lindale. Og det var det navn vi ønskede til 
folderen, men kommunen valgte: Linddalene. Og dermed 

fortsætter en mindre navneforvirring fra amtets tid. DN brugte 

Lindale i fredningen: se evt. www.fredninger.dk 

 
Vi kunne øge presset på kommunen med projektmidler fra DN til 

formidling af et fredet område. (Kommunen mangler penge både 

til pleje og formidling af fredede områder). Dette samarbejde 

resulterede i folderen Ajstrup Bugt fra 2011: 
sewww.dn.dk/mariagerfjord under foldere til cykel- og 

vandreture. 

 

Mariagerfjord Kommune fortsætter med et info materiale om 
Hobro Østerskov inden turen går videre til Kielstrup Sø. 

Svend Grønkjær Madsen 

 

Tlf.: 9857 3906 

 
Jorddige og oldtidshøj i Lindale 
Fotografier: Svend Grønkjær Madsen 

   

  

  

 
Marianne Hald finder blomster og græsser 

 
Over den midlertidige gangbro. Den var 

konstrueret til aftenens arrangement. 

 
Aftenstemningen ved St. Blåkilde 

Forårets blomster omkring St. Blåkilde. 
Nattergalen fløjtede og trillede for de 90 
interesserede der mødte op til en 
inspirerende aften med sjældne 
engblomster, fine græsser og kulturhistorie 
i enge og urskov omkring Store Blåkilde. 
Den 29 maj 2012 fik offentligheden for en enkelt gang et kik bag 
kulisserne af St. Blåkilde. Turlederne Marianne Hald, Uffe 

Westerberg og Alan Phipps måtte dele gruppen i to for at alle kunne 

få glæde af fortællingerne  om blomster, græsser og kulturhistorie, 

alt imens nattergalen fløjtede i pilekrattet. 
 

Takket være en speciel tilladelse fra lodsejerne omkring Store 

Blåkilde, Vincent Jul, Søren Ole Niss og Lars Tolstrup, fik 

deltagerne muligheden for at se landskabet ude bag kilden. 
 

I en eng, som i mange år kun er blevet afgræsset - ingen brug af 

kunstgødning eller sprøjtmidler, vokser orkideer og andre sjældne 

blomster såsom vibefedt m.fl. Forskellen imellem planterne i sådan 
en natur eng, og en nærliggende eng der har fået gødning var 

iøjnefaldende. 

 

Der blev også fortalt om områdets historie. Bl.a. om udretningen af 
Villestrup å, tørvegravning, og  fredning af området lige omkring 

Store Blåkilde af Villestrup Gods. 

 

Ved opstemningen lige øst for Blåkilde, kunne man fornemmer de 
stor mængde vand der kommer fra kilden. 

 

Alan Phipps 

Medlem af Bestyrelsen 
Tlf. 61990365 

Fotografier: Mona Phipps 

   

http://www.dkconline.dk/
http://www.fredninger.dk/
http://www.dn.dk/mariagerfjord
http://dn.dk/Default.aspx?ID=26118#216529
mailto:ap@dn-mariagerfjord.dk


  

  

Naturgenopretning af Maren Mølle Bæk 
I fredningsaftalen for Alstrup Krat er der 
indføjet en bestemmelse om, at 
fredningen ikke er til hinder for en 
eventuel naturgenopretning af Maren 
Mølle Bæk- dalen. 
Maren Mølle Bæk blev i 1940’erne reguleret, så den fik et 
fuldstændig lige forløb. Samtidig blev de tilstødende arealer 

drænet og bækken ligger nu meget dybere i terrænet, end den 

formentlig har gjort oprindeligt.  

 
Forsøg på opdyrkning af bækdalen har hidtil været mislykket på 

grund af utilstrækkelig afvanding og arealet ligger nu udyrket hen 

og anvendes enkelte steder til græsning. 

 
Det har længe været et ønske fra DN’s side, at der blev foretaget 

en naturgenopretning med genslyngning af bækken og hævelse af 

vandspejlet. Samtidig bør den rørlagte del af tilløbet Hou Mølle 

Bæk frilægges. 
 

Et par opdæmmede søer, der får deres vandtilførsel fra kildevæld i 

skrænten ind mod Alstrup Krat, ønsker vi oprensede eller 

eventuelt frilagt, så kildevældene kan løbe frit ud i dalen. 
 

Endelig foreslår vi, at mølledammen ved den tidligere Maren 

Mølle bliver retableret. Projektforslaget indeholder endvidere 

enkelte andre ændringer. 
 

Vi er nu – i samarbejde med Mariagerfjord Kommune – gået i 

gang med indledende sonderinger med henblik på at få realiseret 

dette naturgenopretningsprojekt, som dog kun er i den allerførste 
indledende idefase. 

 

Meget afhænger af lodsejernes velvilje, men der vil naturligvis 

også være økonomiske forhindringer, der skal overvindes. En af 
mulighederne kunne være et grønt partnerskab mellem kommunen 

og DN, men der vil formentlig også blive brug for at søge 

fondsmidler. 

 
Arbejdet er nu sat i gang med Steffen Elmose og Per Edgar 

Jørgensen som projektansvarlige og vi håber, at projektet vil 

lykkes. 

Ole Guldberg 
2. NæstformandFormand DN Mariagerfjord 

Tlf. 98542122 

  

 
Maren Mølle dal. 

 
Bæk der finder sit leje. 

 
Maren Mølle Bæk med fald. 
Fotografier: Ole Guldberg 

   

  

Møder og Arrangementer: 
DN Mariagerfjord: 
Ture: 
28-08-2012  De nye stier ved Kastbjerg Ådal (Naturgenopretningsprojektet)  

09-09-2012  Skrødstrupskoven, Odderhuset og en gammel kriminalhistorie. 
Tid og sted for de ovenstående ture findes her... 
Møder: 
13-09-2012 kl. 19 00  Bestyrelsesmøde i Hobro 

15-11-2012  kl. 19 30  Årsmøde på Rold Gl. Kro Hobrovej 11, Rold 9510 Arden 

Hans Flou, Hadsund vil fortælle og vise sin film: "Natur og kultur ved Mariager Fjord" 
Derefter årsmøde med dagsorden i følge vedtægter. 

DN er vært ved en kop kaffe/te og kage. 

mailto:sgm@dn-mariagerfjord.dk?subject=epost
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=357


Følg med i hvad der ellers er af opslag på DN Mariagerfjord kalenderen her... 
Find foldere til lokale ture i Mariagerfjord på DN Mariagerfjord. 

DN generelt: 
09-09-2012 Naturens dag - en landsdækkende begivenhed. Se her... 

Naturens Universitet holder rigtig mange gode og lærerige kurser i løbet af 

året.  Find dem her... 

Andre: 
Naturguiden 2012 indeholder et væld af naturture - mange af dem i Mariagerfjord 

kommune. 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  
 

 

http://dn.dk/Default.aspx?ID=5678
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=26118#216529
http://www.naturensdag.dk/
http://www.dn.dk/kurser
http://www.dn-mariagerfjord.dk/
http://www.dn.dk/
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=5162
mailto:mp@dn-mariagerfjord.dk?subject=NYT%20Februar%202012
http://www.dn.dk/beskytnaturen
http://www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=/Files/Filer/Lokale_afdelinger/Mariagerfjord/Aktiviteter/naturguiden12_web.pdf


> Afmeld nyhedsbrevet på dn.dk/nyhedsbrev    > Følg DN på Facebook     

 

http://dn.dk/Default.aspx?ID=3348
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Danmarks-Naturfredningsforening/38507331439

