Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

NYT fra Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord. 05 februar 2013

Efter bestyrelsesmødet i DN Mariagerfjord d. 08. januar 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 er hele 5 indlæg i denne udgave af NYT
fra DN Mariagerfjord.








Klimakommuneaftalen mellem Mariagerfjord Kommune og DN er blevet fornyet - Ole Guldberg
Ulovlig opstilling af skulptur på Sildehagen - Frans Julin
Klagesagen om spildevandsslam der endte med en afklarende dialog - Kaj Edlund
Affaldsindsamlingen løber af staben søndag d. 21 april - Alan Phipps
DN Mariagerfjord er kommet på Facebook - Mona Phipps
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 på Naturkatapulten.
Der finder du 201 naturoplevelser.

KLIMAKOMMUNEAFTALEN FORNYET.

På det sidste byrådsmøde i 2012 blev det besluttet, at klimakommuneaftalen
mellem DN og Mariagerfjord Kommune forlænges for endnu en 4 års periode.
Det er meget glædeligt, at Byrådet har fulgt op på vores opfordring til at videreføre
aftalen.
Da vi for godt 4 år siden sammen med Borgmester H.C.Maarup skrev under på den
første klimakommuneaftale, havde vi store forventninger til, at der nok skulle komme
et godt resultat ud af det. Ikke så meget for vores skyld, men for at vi på denne måde
kunne være medvirkende til – for vores allesammens skyld – at modvirke de
kommende klimaforandringer.
Som et led i aftalen forpligtede kommunen sig til at reducere sit CO2-udslip med 2%
om året. I den forløbne 4 års periode, 2009-2012, har kommunen så rigeligt levet op
til dette mål, idet man frem til 2011 har reduceret med 20% og der forventes
yderligere reduktion i 2012. Det synes vi, er rigtig flot og vil gerne rose kommunen
for denne
I kommunen forventer man, at der også de næste 4 år vil være tilstrækkeligt med
energiinvesteringer i de kommunale bygninger, til at man vil kunne leve op til en
årlig CO2 reduktion på 2%. Vi håber, at man i lighed med den forrige periode, vil
kunne overgå dette tal.

I slutningen af 2008 blev den første 4
årige Klimakommuneaftale mellem
Mariagerfjord Kommune og DN
underskrevet.

Klik på billedet og læs om de
Klimakommuneresultater Mariagerfjord
Kommune kan vise.

Mariagerfjord Kommune er en af de nu 74 klimakommuner, og tilsammen medvirker
disse kommuner til en meget betydelig reduktion af CO2-udslippet i Danmark.
Faktisk er det siden 2007 blevet til over 120.000 tons.
Selv om det måske ikke syner af så meget i den enkelte kommune, bliver det altså til
rigtig meget, når man lægger det hele sammen.
Ole Guldberg
Formand DN Mariagerfjord
Tlf. 98542122

Klik på billedet og læs i Nyhedsbrevet
"Klimakommuner" om, hvordan det går
med klimakommunerne i hele landet.

ULOVLIG OPSTILLING AF SKULPTUR PÅ SILDEHAGEN VED HOBRO
I sommeren 2011 opstillede Hobro Kunstsamling uden tilladelse en stor skulptur på Sildehagen ved Hobro
Lystbådehavn.
Kunstsamlingens indkøbsudvalg var grundigt orienteret om, at det pågældende areal var beskyttet mod ændringer af hele 3
årsager:
1.
2.
3.

Arealet ligger inden for strandbeskyttelseslinien – der skal sikre bevarelsen af de
åbne kyster
Arealet er fredet og fredningen indeholder bestemmelser, der skal forhindre
ændringer i området. Fredningsnævnet skal tage stilling til enhver ændring i
området.
Arealet er overdrev er derfor beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3

På trods af at at man havde fået at vide, at det var ulovligt – at vi her har
noget det er svært at beskytte bedre end det er - blev skulpturen opstillet, og
vi er nu ude i en langsommelig proces, før vi har en afgørelse på sagen. Det
ser ud til, at alle midler skal bruges for at trække sagen i langdrag.
Det er trist at en kommunal institution bevidst kriminaliserer sig.
Det er trist, at der sidder politikere i indkøbsudvalget, der bare lader stå til.

Den ulovligt opstillede skulptur på Sildehagen ved
Hobro Lystbådehavn.

Bestyrelsesmedlem DN Mariagerfjord
Mobil 22564075

KLAGESAGEN OM SPILDEVANDSSLAM DER ENDTE MED EN AFKLARENDE DIALOG.
Klagesagen i miljøgodkendelse af et anlæg til kompostering af spildevandsslam er et godt eksempel på en positiv
dialog mellem DN Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune.
Den 15. jan. 2013 indsender DN en klage af følgende grunde:
Mariagerfjord Kommune har givet miljøgodkendelse til et anlæg til kompostering af spildevandsslam mv. samt drift af
jordkarteringsplads.
DN Mariagerfjord er som udgangspunkt positive overfor, at man udnytter gødningsstofferne i spildevandsslam til
jordforbedringsmiddel.
Vi har imidlertid i nært samarbejde med DN’s sekretariat anket den konkrete sag, først og fremmest fordi der i tilladelsen
mangler vilkår for afvisning af jordlæs, som ikke overholder krav til indhold, analyserapporter, kategorisering m.v.
Vi mener, at afsenderen/forureneren ikke bare skal kunne videresende problemerne, og vi er bange for, at myndighederne
mister kontrollen med disse typer af jord, hvis de kommer i depoter rundt omkring.
Endvidere mener vi, at der mangler en vurdering af miljøeffekterne på det nærliggende Natura 2000 område for emissioner
af både fosfor og kvælstof.
Læs klagen i sin helhed HER og selve miljøgodkendelsen kan ses HER.
Efterfølgende har kommunen henvendt sig og bedt om en dialog.
Gennem DN’s sekretariat har der været ført nogle forhandlinger, og vi er endt med, at vi accepterer kommunens argumenter,
og trækker klagen tilbage.
Kommunens afklarende brev af 17. jan. kan læses HER.
Næstformand DN Mariagerfjord
Mobil 61779852

AFFALDSINDSAMLING 21 APRIL 2013
Affaldsindsamlingen er Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen. Indsamlingen
foregår søndag den 21. april 2013. (Skoler og institutioner kan være med ugen inden fra mandag den 15. til fredag
den 19. april.)
Danmarks Naturfredningsforening (DN) organiserer igen i år
en landsdækkende affaldsindsamling, og i Mariagerfjord
samarbejder DN med kommunen om organisering af
aktiviteterne. Foreninger, klubber, landsbyer og andre grupper
kan tilmelde sig til den årlige affaldsindsamling.
Tilmeld jer til Danmarks Naturfredningsforening (DN),
senest den 15. april og modtag en deltagerpakke, som
indeholder affaldssække, plakater og vejledninger inden
indsamlingsdagen søndag den 21. april.
Tilmed jer her: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=36456
Mariagerfjord Kommune støtter initiativet ved bl.a. at tilbyde 300 kr. til foreninger, klubber, landsbyer og andre grupper, der
tilmelder sig. Beløbet kan bruges til at købe en is, sodavand eller anden forfriskning til dem der samler ind. For at få de 300
Kr., skal tilmeldte grupper kontakte Miljøvejleder Inger Taylor på kommunen (tlf. direkte 97113612 eller email).

DN Mariagerfjords fire lokale grupper tager sig af DN’s indsamlingsaktiviteter søndag d.
21 april. De fire lokale koordinatorer står til rådighed hvis der er spørgsmål angående
aktiviteten:
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).
Affaldsindsamlingen var en stor succes i 2012. I hele kommunen var der 699 beboere ude
i naturen og samle store mængder affald. De indsamlede næsten 4 tons (3.880kg), heraf
6367 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.
Bestyrelsesmedlem og Affaldskoordinator DN Mariagerfjord
Tel: 61990365
Vidste du at det tager cirka fem år, inden et cigaretskod er nedbrudt i naturen, mens der går hele 500 år før øl- og
sodavandsdåser af aluminium forsvinder.
Du har brug for naturen og den har brug for dig.

DN MARIAGERFJORD ER NU PÅ FACEBOOK.
Facebooksiden vil løbende tage fat i aktuelle mærkesager, nyheder, arrangementer og give inspiration til at bruge
naturen.
Allerede nu er der 62 personer der "synes godt om"
siden.
Til dig det ikke selv er på Facebook, så er denne
side åben for alle. Klik bare ind på billedet og
siden åbner i et nyt vindue.
Til dig der er bruger af Facebook, vil vi blive glade
for et V i "Synes godt om".
Siden opdateres af Gitte Holm - aktiv frivillig i DN
Mariagerfjord og Mona Phipps - Webmaster DN
Mariagerfjord.
Mona Phipps
Alan PhippsWebmaster
DN Mariagerfjord

MØDER OG ARRANGEMENTER:
DN Mariagerfjord:
Ture:
20-04-2013 Digevandretur ved Havnø
04-05-2013 Fuglestemmer i Ajstrup Krat og Havkær Skov
14-05-2013 Den Jyske Skovhave

28-05-2013 Rigkær i Kastbjerg Ådal
01-06-2013 Kulturhistorisk vandretur fra Sem Kirke til
Mariager Klosterkirke
Tid og sted for turene bliver løbende slået op ...
Møder:
09-04-2013 kl. 19 00 Bestyrelsesmøde i Hadsund
Følg med i hvad der ellers er af opslag på DN Mariagerfjord
kalenderen
Find foldere til lokale ture i Mariagerfjord på DN
Mariagerfjord's hjemmeside her...

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 hjemmesiden www.dn-mariagerfjord.dk
Mød DN Mariagerfjord på Facebook
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 her

> Følg DN på Facebook

