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Efter bestyrelsesmødet i DN Mariagerfjord d. 18. maj 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.
Store skovmaskiner vandt over naturen i Ajstrup-fredningen - Ole Guldberg
Resultatet af Affaldsindsamlingen 2015 - Alan Phipps
Busturen til Tofte Skov i maj 2015 - Svend Grønkjær Madsen
Naturen Dag, søndag d. 13. september 2015 - Alan Phipps
Det store NaturTjek. Vær med! - Alan Phipps
Giftfri have. Tilmeld din have. - Mona Phipps
Arrangementer og møder

Store skovmaskiner vandt over naturen i Ajstrup
Natur og Miljøklagenævnet (NMKN) har nu truffet en endelig afgørelse om, at en
ældgammel, smuk hulvej i Ajstrup-fredningen skal spoleres.
DN Mariagerfjord har i en veldokumenteret skrivelse modsat sig denne udvidelse af
hulvejen, dels fordi der er tale om et ældgammelt kulturspor og dels fordi
fredningsbestemmelserne tydeligt angiver, at der ikke må ske udvidelse af
eksisterende veje og stier.
Natur og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig, og vi må desværre erkende, at
denne gang har vi og naturen været taberen.
► Læs pressemeddelelsen her (pdf fil)
► Læs afgørelsen af NMKN her (pdf fil)
Ole Guldberg
Næstformand - DN Mariagerfjord
Tlf. 98 54 21 22 / 22 63 01 85

Resultatet af affaldsindsamlingen 2015
13 børnehaver og dagplejegrupper, 9 skoler, 6 spejder tropper og 12
borgerforeninger, samt en del individuelle personer og familier var ude og samle
skrald i naturen.
I alt deltog 1.429 borgere i den årlige affaldsindsamling i Mariagerfjord Kommune.
Det blev til 4,2 tons affald - deriblandt ca. 3.700 dåser.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) Mariagerfjord stod for indsamlingen, i
samarbejde med kommunen, og med støtte fra Grønt Råd. Det er glædeligt, at der år
for år er så mange der vil være med, og rigtig godt at mange børn og unge er med til
at holde kommunens dejlige natur ren. En stor tak til alle, der deltog.
På landsbasis blev der indsamlet næsten 132 ton skrald, inklusive over 120.000 dåser.
I alt var der over 110.000 borgere ude og samle ind, deriblandt 90.000 børn og unge
fra skoler og institutioner.
► Læs pressemeddelelsen her. (pdf fil)
Alan Phipps
Bestyrelsesmedlem, DN Mariagerfjord
Tlf. 98 56 55 23/ 61 99 03 65
Busturen til Tofte skov i maj 2015
Bussen var fyldt da DN Mariagerfjord besøgte Tofte Skov og Mose, der er Danmarks
største sammenhængende område med gammel naturskov. Denne græsningsskov er
næsten uberørt natur, som både dyr, planter og naturelskere sætter pris på.
Og når vi på guidede busture kan opleve det fra 1906 – 07 skabte naturreservat, med
dets unikke dyreliv, så kan vi i dag nyde, at Aage V. Jensens Naturfonde bl.a.
fortsætter arbejdet med at bevare den oprindelige bestand af de oprindelige krondyr,
der indvandrede i stenalderen.
► Læs "Eftertanker om Tofte Skov busturen" her. (pdf fil)
► Lille Vildmose Centret
Svend Grønkjær Madsen
Bestyrelsesmedlem - DN Mariagerfjord
Tlf. 98 57 39 06 / 61 38 40 68

Naturens dag søndag d. 13. september 2015
Børn og unge, forældre og bedsteforældre er alle velkommen igen i år til at fejre
Naturens Dag ved Stinesminde havn, søndag den 13. september fra kl. 11.00 til
16.00.
Årets tema er "Naturen hvor du bor". Vi vil sætte fokus på den natur, som ligger
lige uden for døren. Naturen i byen, haven, krattet og grøftekanten.
Kom og oplev "Naturluppen", hvor du bl.a kan røre ved en muldvarp. Lær hvordan
du registrerer dyr og planter med din smartphone. Find ud af hvordan du let kan få
flere dyr i din have og få den registreret som giftfri. Der vil også være en quiz, hvor
du kan vinde en præmie.
► Læs mere om naturens dag her. (pdf fil)
Alan Phipps
Bestyrelsesmedlem - DN Mariagerfjord
Tlf. 98 56 55 23/ 61 99 03 65

1.
2.
3.

Det store NaturTjek - vær med
Alle kan være med i Danmarkshistoriens første og største tjek af naturens tilstand.
Væbnet med en smartphone i hånden, kan du nemt og hurtigt bidrage med viden, som
forskere bruger til at kortlægge biodiversiteten (den biologiske mangfoldighed) i hele
landet.
30 arter og 12 levesteder er udvalgt til registrering - de er alle let genkendelige. Der
er billeder og beskrivelser af arterne på appen.
Sådan gør du:
Send en sms til 1272 og Download NaturTjek på din telefon. Opret en personlig
profil.
Smut ud i naturen med din smartphone og se, om du kan være med til at plotte dyr,
planter og levesteder ind på landkortet.
Når du har spottet en af de 42 plante-, dyrearter eller levesteder, markerer du den i
app’en og via din gps registreres det, hvor og hvornår du har spottet den. Fortvivl
ikke hvis din telefon ikke har dækning eller har 3G, for NaturTjek gemmer din
indtastning og registrerer det, når du igen forbindes til nettet.
Den viden, som indsamles, bruges til at påvirke beslutningstagere og gøre noget
konkret for at forbedre leveforholdene for dyr, planter, svampe og deres levesteder.
► "Sådan gør du" læs mere
► Læs mere om Projekt Biodiversitet Nu
Alan Phipps
Bestyrelsesmedlem - DN Mariagerfjord
Tlf. 98 56 55 23 / 61 99 03 65

Giftfri have - tilmeld din have
Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi står bag
initiativet Giftfri Have.
Vi vil have danskerne til at droppe gift i haven.
Hvert år bliver der brugt 30 tons gift mod ukrudt og skadedyr i de danske haver.
Vi vil med initiativet Giftfri Have hjælpe haveejere med at droppe giften i deres
have. Det gælder parcelhushaven, byhaven, kolonihaven og sommerhushaven. For
gift er skadeligt for vores grundvand, miljø, dyr og sundhed.
Du får gratis:
Når du tilmelder dig Giftfri Have får du vores havebog og et månedligt nyhedsbrev
med konkrete råd om, hvordan du passer og plejer din have uden gift og et mærke til
postkassen, hvis du vil vise andre, at din have er giftfri.
► Tilmeld din have.
► Læs mere om Giftfri Have
Mona Phipps
Bestyrelsesmedlem - DN Mariagerfjord
Tlf. 98 56 55 23 / 53 1587 67

MØDER OG ARRANGEMENTER:






Dato

Arrangement

16-06-2015

Tur til Låenhus

20-06-2015

Vandretur i Nonneholt-skoven.

03-07-2015

Kornets mangfoldighed

12-08-2015

Kastbjerg Ådal og Falslev skovene

Tid og sted for ture og arrangementer findes også her
Bestyrelsesmøde i Hobro: 20-08-2015 kl. 19:00
Følg med i hvad der ellers er af opslag på DN Mariagerfjord kalenderen
Find foldere til cykel- og vandretureture i Mariagerfjord på DN Mariagerfjords
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 kig 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

