
Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her 

 

NYT fra Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord. 15 oktober 2012 
   

  
Efter bestyrelsesmødet i DN Mariagerfjord d. 13. september 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 og der har i denne udgave været gang 
i tastaturerne så der er hele 6 indlæg i denne udgave af NYT fra DN Mariagerfjord. 

 Invitation til Årsmødet - Formand Ole Guldberg 

 DN-Mariagerfjord har kommenteret Mariagerfjord Kommunes vand- og naturhandleplaner - Kaj Nissen. 

 Seneste nyt i Golfsagen - Kaj Edlund 

 Børnene samlede 50 fugleredekasser på Naturens dag i Stinesminde - Alan Phipps 

 Stier på DN Mariagerfjords Hjemmeside - Ole Guldberg. 

 Gave fra Værn Ommersyssels Vådområder (VOV) - 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... 

 

Hvis du søger inspiration til hvad børn og voksne kan bruge naturen til så kik ind påNaturkatapulten.  

Der finder du 186 naturoplevelser. 

  
 

Årsmøde i DN Mariagerfjord. 

Torsdag 15. november 2012 kl. 1930 afholder DN Mariagerfjord sit årsmøde på Rold Gl. Kro, Hobrovej 11, Rold.  
Mødet indledes ved Hans Flou, Hadsund,der vil fortælle og vise sin film “Natur og kultur ved Mariager Fjord”. 

Derefter afholdes det egentlige årsmøde med dagsorden i henhold til vedtægterne: 
1.    Valg af dirigent 

2.    Bestyrelsens årsberetning 

3.    Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

4.    Forslag fra medlemmerne 
5.    Eventuelt 

Vi håber, at rigtig mange medlemmer (også ikke-medlemmer, der dog ikke har stemmeret) vil tage del i dette møde og blive 

orienteret om foreningens arbejde for natur og miljø gennem det sidste år. Der er nok at tage fat på og vi efterlyser folk, der 

har lyst og interesse for at give en hånd med. 
Man behøver ikke nødvendigvis at være medlem af bestyrelsen for at gøre en aktiv indsats. Vi har mange interessegrupper, 

man kan blive tilknyttet og hvor man kan gøre lige netop det arbejde, man har mest lyst og interesse for. 

Man kan også selv komme med en ide om et arbejdsområde, man brænder for eller synes, at der her er noget, der trænger til 

at blive gjort. Men det kan også være, man bare har lyst og tid til at deltage i en enkelt aktivitet et par gange om året. I så fald 

er der også mulighed for det. 

Du har brug for naturen og den har brug for dig. 
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Ole Guldberg 
Formand DN Mariagerfjord 

Tlf. 98542122 
 

   

  

  

 
Mariagerfjord - det vigtigste vandområde. 

 
Kildevæld ved Mariagerfjord - eksempel på en lille, 
men vigtig brik i naturen vedMariager Fjord. 

DN Mariagerfjord's kommentarer til Vand- og 

Naturhandleplanerne. 
Det er meget vigtige planer for den fremtidige forvaltning af vores vand- 

og naturområder, da alle myndigheder skal lægge vand- og 

naturhandleplanerne til grund for deres forvaltning af vand- og 

naturområder og for deres arealdrift, naturforvaltning og øvrige udøvelse 
af deres beføjelser i henhold til lovgivningen i øvrigt. 

DN-Mariagerfjord har derfor lagt et stort arbejde i at kommentere 

først vand- og naturplanerne og sidst vand- og naturhandleplanerne. 

Dette selvfølgelig i håb om at fremme en god forvaltning af vores 

vand- og naturområder, men vi har samtidig ikke de helt store 
forhåbninger om, at disse planer får den gunstige effekt, man kunne 

ønske. 

Vores vurdering er, at virkemidlerne vil have vanskeligt ved at får 

væsentlig effekt inden 2015, hvor en ny planperiode starter. 
> Læs mere om kommentarerne her... 

Kaj Nissen 

Bestyrelsesmedlem 

Tlf. 51290601 
Fotograf: Kaj Nissen 

   

  
Seneste nyt i Golfsagen. 
 

DN Mariagerfjord blev i august af kommunen inviteret på en besigtigelse på Hobro Golfbane med henblik på en 

diskussion af den masterplan, som er blevet udarbejdet. 
 

Planen går i store træk ud på, at man kan løse alle problemer, hvis man kan få lov at anlægge et teested og en green 

indenfor 100 m beskyttelseszonen ved en gravhøj samt at anlægge fairway ind mellem to gravhøje. 

 
Hvis kommunen skal dispensere fra Naturbeskyttelsesloven til dette, skal der foreligge en særlig begrundelse, og den har 

vi i DN Mariagerfjords golfgruppe ikke kunnet se. Vi vil derfor prøve en eventuel dispensation ved Natur- og 

Miljøklagenævnet. 

 
Kommunen har efterfølgende meddelt, at den ikke vil dispensere, men kræve Naturbeskyttelsesloven overholdt. 

 

Ved samme besigtigelse påpegede vi også, at vilkårene for beplantning og pleje af bevoksningerne ved to af de naturlige 

søer på banen ikke blev overholdt. 

> Læs tidligere indlæg om Golfsagen her.. 

Kaj Edlund 

Næstformand 

Tlf. 98524625 
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Børnene samlede 50 fugleredekasser i Stinesminde på Naturens 

Dag. 
 

Under hamren og banken blev kasserne samlet af børn og deres 

forældre eller bedsteforældre i Stinesminde søndag d. 09 Sept. 
Samtidig gik 30 vandrere en guided tur i Løvdal skov. 

 

Denne aktivitet var et rigtigt hit. Så snart børnene fandt ud af at de 

selv skulle slå sømmene i, var de helt fordybede i foretagenet. De 
kunne også selv lave et insekthotel, lige til at hænge op i hjemme i 

haven ved siden af fuglekassen, som de selvfølgelig tog med hjem. 

 

> Se flere billeder fra dagen her... 
 

Nordgruppen DN Mariagerfjord 

Alan Phipps 

Bestyrelsesmedlem 

 
Instruktør og hammerfører koncentrerer sig om 
arbejdet. 
Tekst og billeder: Alan og Mona Phipps 

   

  
Stier på DN Mariagerfjords hjemmeside. 
 
Gennem de senere år har vi (Per Edgar Jørgensen og Ole Guldberg) registreret og kortlagt en lang række stiforløb i 

Mariagerfjord Kommune. 

Alle har  ret til at færdes på disse stier, men problemet er naturligvis at finde ud af, hvor de er. Til det formål har vi 

planer om i den kommende tid, at lægge alle disse ruter ind på DN Mariagerfjords hjemmeside med en optegning af 
stien på Google Map, ledsaget af en kort beskrivelse. 

Det er ofte vanskeligt og besværligt at få lodsejernes tilladelse til markering af stierne og at vise dem i trykte foldere. 

Derfor vil de fleste af stierne ikke være markerede, men kortene, der kan printes ud, vil være forsynet med GPS 

koordinater, så man på denne måde let kan finde vejen. 
Vi håber at mange på denne måde vil finde inspiration til en spændende tur i vores skønne natur. De stiforløb, vi i denne 

forbindelse planlægger at offentliggøre, er naturligvis frit tilgængelige for alle, dog kun i begrænset omfang for 

bevægelses-handicappede. 

Det er selvfølgelig  en betingelse, at man følger de gældende regler for adgang til naturen, hvor vi vil henvise 
til: www.dn.dk/adgang.  

 

> Find vore stier og cykelruter i Mariagerfjord her... 

 
Ole Guldberg 

Formand DN Mariagerfjord 

Tlf. 98542122 
   

  
Gave fra Værn Ommersyssels Vådområder (VOV). 
 

VOV er en forening, der i mange år har holdt et vågent øje med vandhullerne i området mellem Randers og Mariager 

fjorde. 

Igennem de senere år har VOV kørt på vågeblus og er nu blevet nedlagt. Foreningens kassebeholdning på 6700,- kr har 
man valgt at donere til DN Mariagerfjord – og det siger vi tusind tak for. 

 

Beløbet er øremærket til frilægning af Hou Møllebæk og det falder fint i tråd med vores ønsker. 

Vi håber nu på lodsejerens velvilje og vil snarest muligt gå i gang med at få projektet realiseret. 
 

Ole Guldberg 

Formand DN Mariagerfjord 

Tlf. 98542122 
   

  

Møder og Arrangementer: 

DN Mariagerfjord: 
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Ture: 
 

Tid og sted for ture bliver slået op her... 

Møder: 
 
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. 

 

08-01-2013 kl. 19 00:  

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

Andre: 

 

Naturguiden 2012 indeholder rigtig mange naturture - mange af dem i Mariagerfjord kommune.  

Hent dem 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. 
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                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen  
 

 

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