Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

NYT fra Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord - september 2014

Efter bestyrelsesmødet i DN Mariagerfjord d. 26. august 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
efterårsudgaveudgave af NYT fra DN Mariagerfjord.









HUSK Årsmødet d. 28. okt. kl. 19 00 på Landgangen i Mariager.
Hulvejen i Ajstrup - en fredningsag - Ole Guldberg
Fredningstjek i Bramslev Bakker - Alan Phipps
Naturens dag og Fotokonkurrence - Mona Phipps
Spørgeskema til kommunen - vores drikkevand - Ole Guldberg
Afholdte ture - sammenskrevet af webredaktøren
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. >
HUSK ÅRSMØDET d. 28. oktober 2014.
Det er kl. 19 00 på Restaurant Landgangen i Mariager og alle er velkomne.
Anders Horsten fra kommunens afdeling for Natur og Miljø vil komme og
fortælle om "Naturpleje i Mariagerfjord Kommune".
Mariagerfjord Kommune er velsignet med en rig natur, og kommunen
bruger årligt i omegnen af 1 mio. kr. på naturpleje, stier, fortidsminder mv.
Kom og hør om det spændende arbejde med at passe på kommunens natur
og få mulighed for at komme med gode ideer til fremtidige projekter.
Herefter er der årsmøde med beretning og valg.
Ole Guldberg
Formand - DN Mariagerfjord
Tlf. 98 54 21 22 / 22 63 01 85

Skal gammel hulvej i Ajstrupfredningen ødelægges?
Fredningsnævnet har givet grønt lys for udvidelse af en ældgammel,
markant og meget smuk hulvej i Ajstrupfredningen.
Hulvejen passerer ned gennem stenalderhavets gamle kystskrænt ud for
Havkær Skov og begrundelsen for udvidelsen er, at man skal kunne passere
ned gennem hulvejen med store moderne skovmaskiner.
Udvidelsen på knap en meter betyder, at flere træer skal fjernes og det vil
efter DN's opfattelse betyde en total skamfering af hulvejen. Desuden vil
træfjernelsen bevirke erosion og risiko for yderligere udskridning af
hulvejens skrænter.
I skrænterne findes den meget sjældne plante, Skælrod (se foto), som er
karakteriseret ved ikke at indeholde klorofyl og derfor snylter på træernes
rødder. Vi frygter derfor, at denne sjældne plantes vækstbetingelser vil lide
ubodelig skade.
Fredningskendelsen siger helt klart, at eksisterende veje og stier ikke må
udvides. Vi er derfor helt uforstående overfor, at Fredningsnævnet har
dispenseret fra denne bestemmelse.
DN har påklaget afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, som endnu ikke
har taget stilling til sagen.
►Læs hele DN's klage her (pdf)...
Ole Guldberg
Formand - DN Mariagerfjord
Tlf. 98 54 21 22 / 22 63 01 85

Fredningstjek i Bramslev Bakker - august 2014.
Hvert år skal ét fredet område i hver af landets kommuner have et
fredningstjek fra DN. I år blev Bramslev Bakker fredning udvalgt i
Mariagerfjord Kommune.
Formålet med et fredningstjek er at se om området lever op til
målsætningerne i den oprindelige fredningsafgørelse dvs. lever det op til de
fredningsværdier, som i sin tid var årsag til, at arealerne blev fredet.
I afgørelsen for Bramslev Bakker står der:
”Fredningen af Bramslev Bakker og Valsgaard bæk har til formål at sikre
og bevare de landskabelige og biologiske værdiger i området. Ligeledes
ønskes udsigten i selve fredningen og over Mariager Fjord bevaret, og
offentlighedens adgang til området sikret i passende omfang.”
Resultaterne af tjekket var generelt positive, hvor stier og adgangsforhold er
i orden. Den store udfordring er dog at mange af de områder som er betegnet
hede eller overdrev på det oprindelige fredningskort nu er groet til med skov
eller krat.
Der er et stort behov for træ- og buskrydning, og derefter en mere intensiv
afgræsning, helst med kreaturer, hvis de oprindelige naturtyper og landskab
skal genetableres.
Bramslev Bakker og Valsgaard bæk dal er dog stadig meget smukke steder
at gå en tur i. Hvis du har lyst til at besøge denne fredning, så kan du hente
en folder på DN Mariagerfjord/Cykel og vandreruter i Mariagerfjord her...
► Læs mere om fredningstjekket her (pdf)...
Alan Phipps
Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 98 56 55 23 / 61 99 03 65

Naturens dag og Facebook Fotokonkurrence.
DN Mariagerfjord havde en rigtig vellykket Naturens Dag i Stinesminde
med orienteringsløb, rebusløb og afsløring af vinderbilledet i Facebook
fotokonkurrencen.
Ca. 80 børn og voksne deltog i et orienteringsløb med 6 poster på 3 km. eller
et kort rebusløb med 11 poster. Alle, som deltog i et løb, fik en lille gave, og
deltog man i begge løb, fik man selvfølgelig to gaver.
Til sidst blev der for hvert løb udtrukket en vinder med alle svar rigtige.
Begge vindere fik et gavekort på kr. 200,- til DN's netbutik. Vinderen af
orienteringsløbet blev Susanne Nissen, Hobro; og vinderen af rebusløbet
blev Trine Bach, Hadsund. Begge vindere er kontaktet.
► Læs og se billederne af Naturens dag i Stinesminde her...
Desuden afslørede vi også vinderbilledet af en facebook-fotokonkurrence,
som havde kørt lige op til Naturens dag. Vinderen blev Niels Marius
Andersen, Hobro med et flot foto fra Hørby plantage.
Click, Hobro havde trykt de 10 bedste billeder og de var udstillet i teltet ved
Stinesminde havn hele Naturens dag. Fotograferne fik billederne
efterfølgende.
► Læs og se billederne af Facebook Fotokonkurrencen her...
Mona Phipps
Bestyrelsesmedlem
Tlf.: 98 56 55 23 / 53 15 87 67

Hvordan beskytter vi grundvand og drikkevand i Mariagerfjord
Kommune?
I modsætning til mange andre lande er vi i Danmark så heldige, at vi kan
drikke vores vand direkte fra vandhanen.
Det skulle vi gerne kunne blive ved med.
Men problemet er, at vores drikkevand er truet af forurening, først og
fremmest fra sprøjtegifte.
I DN Mariagerfjord mener vi, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at beskytte
vores grundvand.
Det bedste og billigste er at forebygge, at grundvandet bliver forurenet.
Her kan kommunen gøre meget, f.eks. ved selv helt at undgå at bruge
sprøjtegift og ved at udlægge sprøjtefrie zoner, der hvor drikkevandet
dannes og udvindes.
Vi har i den forbindelse bedt kommunen om, at besvare en række spørgsmål,
der skal kaste lys over, hvordan og i hvilket omfang, man sikrer, at vi fortsat
kan hente rent vand op fra undergrunden.
Svarene fortæller os, at kommunen er godt på vej og at den gode vilje er til
stede.
► Læs kommunens besvarelse her...
Ole Guldberg
Formand – DN Mariagerfjord
Tlf. 98 54 21 22 / 22 63 01 85

Afholdte ture og arrangementer.
Markvandring d. 29. juni 2014 hos Anders Borgen.
Anders Borgen fortalte levende om arbejdet med kornsorter og økologisk
planteforædling til de 45 interesserede og spørgelystne deltagere i
markvandringen.
Se billederne fra markvandringen her...
Lav din helt egen drømmefanger d. 16. aug. 2014 på Møldrup Bål- og
Aktivitetsplads.
5 fingernemme piger lavede nogle rigtig flotte drømmefangere af materialer
fundet i naturen.
Se billederne fra arrangementet her...
Rundvisning på Mariagerfjord Renseanlæg d. 2. sept. 2014.
DN Mariagerfjord havde inviteret til arrangementet og omkring 80 personer
deltog i rundvisningen. Personalet gav et rigtigt fint oplæg og senere
rundvisning.
Se billederne fra Renseanlægget her...
Sammenskrevet af Webredaktøren.

MØDER OG ARRANGEMENTER:
DN Mariagerfjord:
Ture og arrangementer:
Dato

Arrangement

12-10-2014

Naturpleje i
Linddalene

28-10-2014

Årsmøde

Tid og sted for ture og arrangementer findes her...
Møder:
18-11-2014 kl. 19 00 Bestyrelsesmøde.
Følg med i hvad der ellers er af opslag på
Find foldere til cykel- og vandretureture i Mariagerfjord på 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 - Webredaktør DN Mariagerfjord

> Til- og afmeld nyhedsbrevet her

> Følg DN på Facebook

