Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

NYT fra Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord - juni 2014

Efter bestyrelsesmødet i DN Mariagerfjord d. 20. maj 2014 udkommer dette nyhedsbrev, som belyser nogle af de 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
sommerudgave af NYT fra DN Mariagerfjord.








Naturpleje - Kaj Nissen
Affaldsindsamlingen - Alan Phipps
Naturens Ambulance til Mariagerfjord Festuge - Mona Phipps
Simested Å - Frans Julin
Vandråd - Bo Hansen
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 ikke finder det tema du brænder for, så hører vi gerne
fra dig. Ønsker du 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. >

Hobro Østerskov i fornyet udgave.
Den 4. maj, på skovens dag, kunne Mariagerfjord Kommune og Danmarks
Naturfredningsforenings lokale afdeling, DN-Mariagerfjord, indvie resultaterne af et
grønt partnerskab, der gennem en årrække har forbedret naturforhold og
publikumsfaciliteter i Hobro Østerskov.
Det grønne partnerskab har nydt godt af en arv, som DN-Mariagerfjord har modtaget
til forbedring af forholdene i skoven.
Den 29. marts hjalp frivillige fra DN-Mariagerfjord og ikke mindst 27 elever fra
Rollespilsefterskolen i Hobro kommunen med at fjerne uønsket opvækst af især
ahorn.
For at holde arealerne mere lysåbne til gavn for en mere varieret flora kan man hele
sommeren møde en lille flok dexterkvæg, der græsser i den indhegnede del af
skoven.
Der er nu også lagt gydegrus i Kirkedal Bæk.
Også i de kommende år vil der ske nye tiltag til forbedring af naturforholdene i
skoven.
►Læs mere her (pdf)...
Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 98 52 52 26/ 51 29 0601

Resultatet af affaldsindsamlingen 2014.
Godt 1100 borgere fra 24 foreninger, skoler og andre institutioner samlede affald i
Mariagerfjord Kommune. I alt blev det til 3,8 tons - deriblandt ca. 2400 dåser.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) Mariagerfjord stod for indsamlingen, i
samarbejde med med kommunen og med støtte fra Grønt Råd.
Igen i år var flere børnehaver og dagplejere med. Susanne Ravnborg fra dagplejen
Grønnespirer skrev til DN:
"Vi har haft nogle fantastiske affalds dage i vores gruppe... vi delte poserne ud og
begav os alle på affaldsjagt over flere dage... vi fik ca. samlet 15 kg affald og ca. 20
dåser. Det har givet os og børnene så meget..... Den ene mor sagde til mig, hvor er
det en fantastisk kampagne og du har lært min pige at samle affald, hun går hen og
smider andre folks ispapir i skraldespanden...."
► Læs mere her (pdf)...
Alan Phipps
Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 98 56 55 23 / 61 99 03 65

Naturens Ambulance rykkede ud til Festugen i Mariagerfjord.
DN (Danmarks Naturfredningsforening) Mariagerfjord deltog i Mariagerfjord
Festuge 2014.
Naturens Ambulance rykkede ud til Kirketorvet i Hobro til ”Open by Night” fredag
og Hadsund Butikscenter lørdag formiddag.
Ambulancen havde medbragt en flok udstoppede, vilde dyr fra den danske natur, så
børn og voksne kunne komme helt tæt på en ræv, se et vildsvin i øjnene og klappe en
grævling.
I de to byer testede i alt 148 grupper og familier deres viden om de vilde dyr i
Danmark og der var flotte bogpræmier på spil.
DN-Mariagerfjord regner med at ca. 600 personer var med til at quizze, beundre,
klappe eller gå imellem de vilde dyr i de to byer.
Ja - det er ikke hver dag man får lov til at klø et vildsvin bag øret.
► Se flere billeder her (pdf)...
Mona Phipps
Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 98 56 55 23 / 53 15 87 67
Simested Å.
Der er gang i 2 projekter omkring Simested ådal, hvor formålet er en reduktion af
udvaskningen af først og fremmest kvælstof og i mindre grad fosfor til Hjarbæk
Fjord, bl.a. ved genslyngning af åen.
Projekterne styres dels af Vesthimmerlands Kommune og af Naturstyrelsen.
Da projektet ikke umiddelbart tager fat om vigtige problemer, som sandvandring og
plejeplaner, har de berørte afdelinger af DN nedsat en arbejdsgruppe, der skal forsøge
at få det bedst mulige resultat ud af de 2 ellers fornuftige projekter.
Arbejdsgruppen har oprettet en hjemmeside, hvor man kan se projekterne og følge
gruppens arbejde.
► Se hjemmesiden om Simested Ådal her...
Frans Julin
Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 98 52 39 56/ 22 56 40 75

Mariagerfjords Vandråd.
Kommunen skal i år levere forslag til vandplanens indsatsprogram for vandløbene.
Vandrådet skal drøfte indsatsen og rådgive kommunen om, hvordan
indsatsprogrammet bør udformes.
Vandrådene består af både benyttere og beskyttere, deriblandt DN.
Der skal i alt restaureres 18 km. vandløb, der ikke opfylder miljøkravene. For at
kunne opnå dette har kommunen fået 9.5 mio. kr. der kan benyttes på forskellige
virkemidler.
► Følg vandrådets arbejde...
Medlem af Vandrådet (DN)
Mobil: 52 22 23 60

MØDER OG ARRANGEMENTER:
DN Mariagerfjord:
Ture og arrangementer:
16-08-2014 Lav din helt egen drømmefanger
02-09-2014 Rundvisning på Hadsund Renseanlæg
14-09-2014 Naturens dag i Stinesminde
Tid og sted for ture og arrangementer findes her...
Møder:
26-08-2014 kl. 19 00 Bestyrelsesmøde i Mariager.
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 -

> Til- og afmeld nyhedsbrevet her

> Følg DN på Facebook

