
Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her 

 

NYT fra Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord - juli 2013 
   

  
Efter bestyrelsesmødet i DN Mariagerfjord d. 27. 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 og der er 3 indlæg i denne 

sommerudgave af NYT fra DN Mariagerfjord. 

 Naturpleje på Marienhøj Hede - Svend Grønkjær Madsen 

 Restaurering af Østerkær Bæk - Ole Guldberg 

 Golfsagen - flytning af teested - Kaj Edlund 

 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 

over 200 naturoplevelser. > 
   

 

 

 
Naturpleje på Marienhøj Hede. 

Nu i 2013 er det endelig lykkedes Mariagerfjord Kommune at få iværksat en 
naturpleje for Marienhøj Hede, der er en landskabs- og udsigtsfredning. På heden går 

nu ti Skotske Højlandskvæg og gumler løs på det 20 ha. store privatejede område, der 

har været fredet siden 1956. 

God tur på heden! 
> Læs mere om Marienhøj og generelt om naturpleje. 

Svend Grønkjær Madsen 

2. Næstformand - DN Mariagerfjord 
Tlf.: 98573906 / 61384068 

   

 

 

 
Restaurering af Østerkær Bæk. 

Mariagerfjord Kommune fremlagde i efteråret 2012 en plan for restaurering af 

Østerkær Bæk. Formålet er, at opnå en god økologisk tilstand i vandløbet og DN 

Mariagerfjord er enig i denne målsætning, men vi mener dog ikke, at forslaget er 

tilstrækkelig ambitiøst og har derfor foreslået nogle supplerende tiltag. 

> Læs om forslagene her  

 
Ole Guldberg 

 

Tlf. 98542122 / 22630185 
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Golfsagen - flytning af teested. 

DN klagede i september 2011 til Mariagerfjord Kommune over at Hobro Golfklub i 
ond, ond tro havde anlagt et teested indenfor 100m beskyttelseszonen ved en gravhøj. 

Endelig sker der nu noget, idet teestedet inden årsskiftet skal flyttes udenfor 

beskyttelseszonen. Samtidig får golfklubben tilladelse til at terrænregulere 

Torndalsvej med op til 1,5 meter, så det fra teestederne ved hul 18 kan blive muligt at 
overskue trafik på vejen.  

> Ansøgning og tilladelse kan ses her 

 

 
Næstformand - DN Mariagerfjord 

Tlf.: 98524625 / 61779852 

   

 

 

 
MØDER OG ARRANGEMENTER: 

DN Mariagerfjord: 

Ture og arrangementer: 

08-09-2013  kl. 11 00 til 16 00  Naturens Dag: Nordgruppen DN Mariagerfjord 

samler fugleredekasser i Stinesminde og går også Løvdalsturen kl. 11 30. 

29-10-2013  kl. 19 00  Årsmøde: Afholdes i Hadsund på Bella Italia, Torvet 8. 
Foredragsholder er Jan Skriver. 

Tid og sted for ture og arrangementer bliver løbende slået op 

Møder: 

10-09-2013  kl. 19 00  Bestyrelsesmøde i Hobro 
Følg med i hvad der ellers er af opslag på  

 

Find foldere til cykel- og vandretureture i Mariagerfjordpå DN Mariagerfjord's 

hjemmeside 

 

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. 
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 

Følg DN Mariagerfjord på Facebook  
Nyhedsbrevet er redigeret af Mona Phipps - Formand - DN MariagerfjordKaj EdlundWebmaster DN Mariagerfjord 

http://www.dn.dk/Files/Billeder/Lokale_billeder/Mariagerfjord/Nyhedsbrev/2013_juli_nyhedsbrev/130513_Flytning_teested_hul_17_mm.pdf
http://dn.dk/Default.aspx?ID=357
http://dn.dk/Default.aspx?ID=26118#216529
http://www.dn-mariagerfjord.dk/
http://www.facebook.com/pages/DN-Mariagerfjord/266001860192866?ref=stream
mailto:formand@dn-mariagerfjord.dk?subject=epost
http://www.facebook.com/pages/DN-Mariagerfjord/266001860192866?ref=stream


 

  
 

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     

 

http://www.dn.dk/beskytnaturen
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=5162
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Danmarks-Naturfredningsforening/38507331439

