Kan du ikke læse nyhedsbrevet, klik her

NYT fra Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord - september 2015

Efter bestyrelsesmødet i DN Mariagerfjord d. 20. august 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.









De 4 første indlæg er om en række spændende arrangementer, der kommer i løbet af september og
oktober.
Naturens Dag på Stinesminde Havn - Mona Phipps
Naturpleje i Linddalene i Hadsund og Østerskoven i Hobro - Kaj Edlund
Naturens Ambulance rykker ud til Hobro - Mona Phipps
Årsmødet med spændende foredrag om myrer - Kaj Edlund
Kielstrup Sø Fredningen - Ole Guldberg
Havgræsprojekt i Mariager Fjord - Alan Phipps
Arrangementer og møder
Naturens dag på Stinesminde Havn
Det handler om naturen, hvor du bor, søndag d. 13. september
kl. 11 til 16.
Børn og unge, forældre og bedsteforældre er alle velkomne igen i
år til at fejre Naturens Dag på Stinesminde Havn, 9500 Hobro. Vi
vil sætte fokus på den natur, som ligger lige uden for døren.
Naturen i byen, haven, krattet og grøftekanten.









Vi har rigtig mange aktiviteter du kan være med til:
Tag hele familien med på et godt 3
km.naturorienteringsløb/gåtur og få en gave som belønning.
Blandt alle rigtige svar bliver der trukket lod om et gavekort på 200
kr. til Danmarks Naturfredningsforenings NetButik.
Alle kan deltage i et havneløb - et kort løb på havnen i
Stinesminde. Blandt alle rigtige svar bliver der også her trukket lod
om et gavekort på 200 kr. til Danmarks Naturfredningsforenings
NetButik.
Kom og oplev "Naturluppen", hvor du bl.a. kan føle en muldvarps
bløde pels og skarpe kløer eller se og røre de andre flotte
udstoppede dyr.
Lær, hvordan du registrerer dyr og planter med din smartphone
ved at melde dig til NaturTjek.
Find ud af, hvordan du kan få registreret din have som giftfri.
Hvis du tilmelder dig på dagen, får du en fin lille bog, om hvordan
man gør sin have giftfri, og et ark klistermærker.
Kom med til en aktiv og sjov Naturens Dag. Læs også her (pdf)

Mona Phipps
DN Naturguide
98 56 55 23 / 53 15 87 67
Naturpleje i Hadsund og Hobro
DN Mariagerfjord har sammen med kommunen planlagt at følge
successen fra sidste år op, så vi igen i fællesskab laver to
naturplejeprojekter: et ved Hadsund og et ved Hobro.
Begge projekter tager udgangspunkt i, at vi ønsker en mere rig og
varieret natur. Det kan vi få ved at rydde nogle arealer for uønsket
opvækst. Begge steder drejer det sig om mindre vækster, så alle
kan være med.
Det første projekt bliver søndag den 27. september i
Linddalene ved Hadsund. Vi mødes kl. 10 ved P-pladsen langs
Markedsgade. Kommunen sørger for redskaber samt kaffe og lidt
kage. Bevæbnede med save, grensakse og ørnenæb kan frivillige
hjælpe med at bekæmpe tilgroning af værdifulde hedearealer ved
at skære træer og buske ned.
Selvom fårene græsser flittigt, så truer massiv opvækst af især birk
og nåletræer flere steder med at ændre landskabet. Uden en
målrettet pleje vil disse områder springe i skov. Derfor er der brug
for en ekstra indsats.
Det andet projekt bliver lørdag den 24. oktober i Hobro
Østerskov. De nærmere detaljer er ikke fastlagt endnu. Her
handler det om at bevare og forynge den gamle egeskov ved at
fjerne opvækst af især ahorn.
Hvis du vil gøre en aktiv indsats for en bedre natur, så mød op til et
eller begge disse arrangementer.
Kaj Edlund
Formand
98 52 46 25/ 61 77 98 52

Naturens Ambulance rykker ud til Hobro
Få naturen og de vilde dyr tæt ind på livet, når Naturens
Ambulance rykker ud til Økologisk Marked i Det Røde Pakhus i
Hobro fredag d. 16. oktober kl. 12-18 og lørdag d. 17. oktober kl.
10-16.
Mød Naturens Ambulance og kom tæt på en ræv, se et vildsvin i
øjnene og klap en grævling.
Danmarks Naturfredningsforening står parat til at fortælle om de
vilde dyr og den danske natur.
Du kan også teste din viden om de vilde dyr i Danmark og vinde
flotte præmier.
► Læs mere om Naturens Ambulance
► Økologisk Marked Facebookside
Mona Phipps
Bestyrelsesmedlem - DN Mariagerfjord
Tlf. 98 56 55 23 / 53 15 87 67

Årsmøde
DN Mariagerfjord holder årsmøde tirsdag den 27.oktober kl. 19 på
café K , Sdr. Kajgade 8, 9500 Hobro.
Udover den faste dagsorden med beretning og valg, vil der blive et
foredrag om myrer af Hans Joachim Offenberg, Århus Universitet.
Offenberg har lavet en bog om emnet (Myrer, Århus
Universitetsforlag). Bagsiden af bogen har denne appetitvækker:
”De er berygtede for deres flid og erobringstrang. De har husdyr,
kemiske våben og avanceret landbrug. Menneskene? Nej, myrerne!
Joachim Offenberg, forsker ved Århus Universitet, beretter om det
småkryb, som end ikke hans barske onkel Preben - der forsøgte at
brænde dem i helvedes flammer - kan få bugt med. Ifølge Preben
fortjener de ilden! Især når de kannibaliserer, tager slaver og
undergraver vores terrasser. Men vi burde dog i stedet domesticere
dem og dermed samarbejde med ¼ af verdens animalske
biomasse. Så bered dig på at blive myrmekofil!"
Kom og hør foredraget til årsmødet.
Kaj Edlund
Formand
98 52 46 25 / 61 77 98 52

Kielstrup Sø Fredningen
Området omkring Kielstrup Sø blev fredet helt tilbage i 1966. Der var
overvejende tale om en landskabsfredning, og der kan ikke være tvivl
om, at vi har at gøre med et ganske enestående landskab.
Fredningskendelsen består af en hovedfredning og 8 tillægsfredninger,
hvilket er helt utilfredsstillende og fuldstændig uoverskueligt.
Danmarks Naturfredningsforening har derfor til hensigt at udarbejde en
fredningsrevision, som ud over en tiltrængt modernisering skal samle
hele materialet i en fredning for hele området.
Det vil betyde, at fredningsbeskrivelsen bliver overskuelig med en klar
angivelse af fredningens formål og en tydeliggørelse af ikke blot de
landskabelige værdier, men også af plante- og dyrelivet mm.
Desuden skal den fremtidige drift af området klart fremgå, og der skal
fastlægges bestemmelser om plejen og offentlighedens adgang.
Projektet er endnu i støbeskeen, men vi forventer, at der inden længe
kommer et udspil.
►Læse mere om Kielstrup Sø med skove
Ole Guldberg
Næstformand - DN Mariagerfjord
Tlf. 98 54 21 22 / 22 63 01 85

Havgræs Projekt i Mariager Fjord
DN Mariagerfjord støtter et spændende forsøgsprojekt om
reetablering af havgræs (ålegræs) i Mariager Fjord.
Havgræs har en meget vigtig rolle i fjordens økologi, og er til gavn
for både fisk, fugle (især den sjældne Lysbugede Knortegås), og for
vandkvaliteten generelt.
Projektet vil, for første gang i Europa, reetablere store arealer med
tabte havgræsenge, ved brug at nyudviklede storskala
restaureringsteknikker.
Formålet er at demonstrere, at forbedring af miljøtilstanden ved
Mariager Fjord kan ske ved reetablering af havgræsenge.
Havgræs frø skal høstes, og derefter udsås med specielle maskiner.
Der forventes at reetablere 100 ha. havgræs ved udsåning, og 500
ha. i alt, som følge af planternes egen spredning efter udsåning af
frø.
Mariagerfjord kommune samarbejde med flere offentlige og private
organisationer, om at søge midler til det 5-årig forsøgsprojekt.
► Læs mere om Havgræs Projektet (pdf)
► Se video om høst af ålegræsfrø
Alan Phipps
Bestyrelsesmedlem, DN Mariagerfjord
Tlf. 98 56 55 23 / 61 99 03 65

Møder og arrangementer






Dato

Arrangement

13-09-2015

Naturens Dag i Stinesminde

27-09-2015

Naturpleje i Linddalene Hadsund

16-10-2015

Naturens Ambulance til Hobro

17-10-2015

Naturens Ambulance til Hobro

24-10-2015

Naturpleje i Hobro Østerskov

27-10-2015

Årsmøde med kaffe og kage

Tid og sted for ture og arrangementer findes også her
Bestyrelsesmøde i Møldrup: 03-11-2015 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

Kort om DN Mariagerfjord
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

