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Efter bestyrelsesmødet i DN Mariagerfjord d. 18. november 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. 

 Årsmødet 2014 - Kaj Edlund 

 Naturpleje i Lindalene - Kaj Nissen 
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Årsmødet 2014. 

DN Mariagerfjord holdt årsmøde tirsdag den 28.oktober på 
Landgangen i Mariager. Inden det officielle årsmøde holdt Anders 

Horsten, Mariagerfjord kommune et fint oplæg om den lokale 

naturpleje, hvilket der var stor interesse for og mange spørgsmål 

til. Mange tak til Anders for det. 
Bagefter aflagde Ole Guldberg bestyrelsens beretning, og i 

forbindelse med valgene meddelte han, at efter 30 år som formand 

(først i Lokalkomiteen for Mariager og siden for 
afdelingsbestyrelsen for DN Mariagerfjord) ønskede han at træde 

tilbage fra denne post. 

På det efterfølgende møde konstituerede bestyrelsen sig med Kaj 
Edlund som ny formand, mens Ole Guldberg fortsætter arbejdet i 

bestyrelsen som næstformand. 
► Læs Årsberetningen for 2014 (Pdf fil) 

Kaj Edlund 
Formand - DN Mariagerfjord 

Tlf. 98 52 46 25 / 61 77 98 52 
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Naturpleje i Linddalene – til gavn for flora og fauna 

På en dejlig solrig søndag formiddag d. 12. oktober, mødte 15 
voksne og børn op i Linddalene ved Hadsund. Formålet var frivillig 

naturpleje i et samarbejde mellem Danmarks 

Naturfredningsforening og Mariagerfjord Kommune. 
Linddalene ligger ganske tæt på Hadsund by. Det er et helt 

fantastisk skønt område, som gammel Hadsund Kommune og 

Danmarks Naturfredningsforening sikrede ved en fredning i 

1992. Området blev fredet for at bevare det afvekslende landskab 
og sikre offentlighedens adgang til området. Siden 2007 har 

Mariagerfjord Kommune sørget for naturpleje.  

Størsteparten af området er bevokset med skov, men vigtigt for 
områdets flotte variation og rige plante- og dyreliv er de lyng- og 

græsklædte lysninger, der imidlertid efterhånden gror til med træer 

og buske.  
For at sikre Linddalene mod tilgroning er det nødvendigt med 

naturpleje af de lyng- og græsklædte områder. Det sker dels med 

græssende dyr som naturplejere, men det har også været 
nødvendigt at fjerne noget af bevoksningen maskinelt på de åbne 

arealer for at sikre en artsrig flora, fremkommelighed og udsynet 

over det bakkede terræn. 
15 voksne og børn mødte op for at deltage i frivillig naturpleje. 

Arbejdet blev styret af Kenneth Jensen fra kommunens 

naturafdeling, så deltagerne vidste hvilke træer og buske, de skulle 

fjerne. Med ørnenæb og save blev et ganske pænt areal ryddet for 
opvækst i løbet af et par timer og deltagerne var tilfredse med 

resultatet, der forhåbentlig medvirker til at bevare nogle af de 

arter, der kræver lysåbne områder 
På vej tilbage til P-pladsen lykkedes det nogle af deltagerne at 

finde spind af den sjældne danske fugleedderkop, der netop i 

Linddalene har sit nordligste levested i Danmark og som kun findes 
få steder herhjemme. Den er eksempel på en art, der kun vil 

overleve, hvis dens levesteder holdes lysåbne gennem naturpleje, 

og det var netop i et tidligere naturplejet område at spindene blev 
fundet. 

Dagens frivillige naturplejere var enige om, at de gerne ville 

medvirke, når der næste gang arrangeres en naturplejedag i 

Linddalene. 
► Læs også her (pdf)... 

Kaj Nissen 

Bestyrelsesmedlem DN Mariagerfjord 
98 52 52 26/ 51 29 06 01 

   

 

 

 
Samarbejde med kommunen. 

I efteråret 2013 inviterede Natur- og Miljøafdelingen i Mariagerfjord 
Kommune DN’s afdelingsbestyrelse til et dialogmøde. 

Efter en besigtigelse af Marienhøj Hede ved Hadsund holdt vi et 

konstruktivt og positivt møde, og aftalte at vi skulle gentage det 
næste år, og mødet er netop blevet aftalt med udgangspunkt i 

fredningen ved Fyrkat, Hobro. 

Kommunen har efterfølgende lavet skiltning ved området ved 

Marienhøj Hede, og man kan læse om det på kommunens 
hjemmeside. 

Vi er meget glade for den vilje til dialog, som kommunen viser, og 

det gør sagsbehandling meget lettere, når man kan mødes og lærer 
hinanden at kende. Og heldigvis er kommunen enige med os i 

mange sager. 
► Marienhøj Hede på Kommunens hjemmeside. 

http://www.dn.dk/Files/Billeder/Lokale_billeder/Mariagerfjord/Nyhedsbrev/2015_jan_nyhedsbrev/Naturpleje%20i%20Linddalene.pdf
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Kaj Edlund 
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MØDER OG ARRANGEMENTER: 

DN Mariagerfjord: 
Ture og arrangementer: 

Tid og sted for ture og arrangementer findes her...  

Møder: 

17-02-2015  kl. 19 00  Bestyrelsesmøde i Møldrup 9510 Arden. 
Følg med i hvad der ellers er af opslag på DN Mariagerfjord 

kalenderen 

 
Find foldere til cykel- og vandretureture i Mariagerfjordpå DN 

Mariagerfjord's hjemmeside 

 

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 her. 
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. > Find dem her 
 

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.dk/mariagerfjord 

Følg DN Mariagerfjord på Facebook  
Nyhedsbrevet er redigeret af Mona Phipps - Webredaktør DN Mariagerfjord 
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> Til- og afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook     
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