Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

NYT fra Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord - marts 2015

Efter bestyrelsesmødet i DN Mariagerfjord d. 17. februar 2015 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.







Vær med til Affaldsindsamlingen - Alan Phipps
Plejeplaner - Ole Guldberg
Giftfri haver - Kaj Edlund
Sådan ligger landet - Mona Phipps
Arrangementer og møder

Affaldsindsamlingen 2015 – hvordan kommer du med?
– for skoler og institutioner.
Skoler og institutioner er med i uge 16, fra mandag den 13. til fredag den 17. april.
Tilmeld skolen senest fredag den 13. marts, så modtager I en deltagerpakke med
sække, plakater mm. fra Danmarks Naturfredningsforening.
► Tilmeld skolen her
DN Mariagerfjord samarbejder med kommunen, som støtter initiativet ved at tilbyde
200 kr, som kan bruges til at købe en is, sodavand eller anden forfriskning til
indsamlerne.
Efter tilmeldingen kontaktes Miljøvejleder Inger Taylor på kommunen (Tlf. direkte
97113612 eller email intay@mariagerfjord.dk) for at få kommunens tilskud.
– for foreninger m.fl.
Foreninger, klubber, landsbyer osv. kan selv vælge en dag der passer dem i uge 16
eller 17.
Tilmeld foreningen senest tirsdag den 7. april, så modtager I en deltagerpakke med
sække, plakater mm. fra Danmarks Naturfredningsforening.
► Tilmeld foreningen her
DN Mariagerfjord samarbejder med kommunen, som støtter initiativet ved at tilbyde
300 kr, som kan bruges til at købe en is, sodavand eller anden forfriskning til
indsamlerne.
Efter tilmeldingen kontaktes Miljøvejleder Inger Taylor på kommunen (Tlf. direkte
97113612 eller email intay@mariagerfjord.dk) for at få kommunens tilskud.
- søndagsindsamlingen d. 19. april kl. 13.00 til 16 00.
Du møder op på et af de tre indsamlingssteder og får sække og handsker.
DN Mariagerfjords tre lokale grupper leder DN’s indsamlingsaktiviteter og de tre
koordinatorer står gerne til rådighed hvis der er spørgsmål.
Arden - Parkeringspladsen foran Min Købmand (tidl. Spar) Bytorvet 18. Alan
Phipps (Tlf. 98565523, Mob. 61990365)
Hadsund – Genbrugspladsen Findlandsvej 17. Lasse Gundesen (Tlf. 98573159,
Mob. 20660319)
Hobro - Det Røde Pakhus på havnen i Hobro, Sdr. Kajgade. Kaj Edlund, Tlf.
98524625 Mob. 61779852)
► Læs mere her.
Alan Phipps
Bestyrelsesmedlem DN Mariagerfjord
Tlf. 98 56 55 23/ 61 99 03 65

Plejeplanerne for fredningerne i Ajstrup og Alstrup Krat.
Så skete det endelig. Plejeplanerne for fredningerne i Ajstrup og Alstrup Krat har nu
set dagens lys.
Vi har længe presset på. Fredningskendelserne præciserer helt konkret, at der skal
udfærdiges plejeplaner inden for en nærmere angivet frist, som regel 2 år. Denne frist
er for længst overskredet for de to fredningers vedkommende.
Vi skal ikke af den grund klandre den kommunale forvaltning, for den gode vilje har
helt sikkert været til stede, men det har personalenormeringen, økonomien og den
politiske prioritering ikke.
Ajstrup-området blev fredet helt tilbage i 2001 og Alstrup Krat i 2011. Så sent som i
2010 rykkede vi kommunen for plejeplanen for Ajstrup. En del tiltrængt pleje er da
også allerede nu sat i gang og vi ser frem til at arbejdet – med plejeplanen i hånden –
bliver tilendebragt meget snart.
Med hensyn til Alstrup Krat ser vi bl.a. frem til, at træbevoksningen nord for Hohøj
bliver ryddet, så vi igen kan se ned over skoven og fjorden. Desuden bliver det rigtig
godt, at Oxendalen bliver ryddet for nåletræer, så vi får en dejlig åben dalbund.
Formidlingen af Ajstrup fredningen er for længst tilendebragt. I den kommende tid
vil der også ske en formidling af Alstrup Krat fredningen, i form af ny folder, nye
informationsskilte og stimarkering.
Til dette formål har DN Mariagerfjord ydet et tilskud på 20.000,- kr, som skal indgå i
et grønt partnerskab med bl.a. kommunen og Grønt Råd.
► Ajstrup Bugt folderen. (pdf fil - udgivet 2011)
► Alstrup Krat folderen. (pdf fil - udgivet 2005)
Ole Guldberg
Næstformand DN Mariagerfjord
Tlf. 98 54 21 22/ 22 63 01 85

Giftfrie haver.
DN har i 2015 besluttet at lave et projekt med titlen ”Giftfri Have”.
DN mener, at brugen af sprøjtegifte bør ophøre i private haver, og for at skabe
opmærksomhed om dette gennemføres en kampagne, hvor DN-medlemmer og andre
kan forpligte sig til ikke at bruge sprøjtegift i haven, og efterfølgende få et skilt med
teksten ”Giftfri have” til at hænge op.
Projektet gennemføres i samarbejde med relevante aktører. Vi vender tilbage med
flere oplysninger, når kampagnen kommer i gang.
Mariagerfjord Kommune og vandværkerne i denne ønsker også sprøjtegiftene ud af
haverne, og derfor er der en husstandsomdelt brochure på vej med titlen
”Giftefærdig”. I den gives gode råd om at undgå eller mindske brugen af
sprøjtemidler.
Hvis du gerne vil nedsætte eller helt undgå brug af sprøjtegifte i haven, kan du klikke
ind i denne liste for at få gode ideer og råd:
► Tip til giftfri have.
Kaj Edlund
Formand - DN Mariagerfjord
Tlf. 98 52 46 25 / 61 77 98 52
MØDER OG ARRANGEMENTER:
DN Mariagerfjord:
Ture og arrangementer:
Dato

Arrangement

19-04-2015

Affaldsindsamlingen

08-05-2015

Bustur til Tofte Skov

19-05-2015

Forårstur til Katbjerg Odde

20-05-2015

Rigkær, kildevæld og overdrev i Kastbjerg ådal

Tid og sted for ture og arrangementer findes her...
Møder:
18-05-2015 kl. 19 00 Bestyrelsesmøde i Mariager.
Følg med i hvad der ellers er af opslag på DN Mariagerfjord kalenderen
Find foldere til cykel- og vandretureture i Mariagerfjord på 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

> Til- og afmeld nyhedsbrevet her

> Følg DN på Facebook

