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Indledning 

 
Dette er ganske vist en beretning om noget af det, vi har været involveret i 
gennem det sidste år 
Men jeg synes, det kan være nyttigt til en start at kigge lidt videre ud, at se 

det hele i et lidt større perspektiv. 
Mere end halvdelen (52%) af klodens vilde dyr er forsvundet over de sidste 

40 år. (WWF rapport 2014) 
Danmark tæller godt med i den forbindelse.  
Den biologiske mangfoldighed går tilbage i samtlige økosystemer 

herhjemme.  
Den nyligt oprettede Dansk Naturfond med en startkapital på 875 mio. kr. 

kan forhåbentlig rette op på det. 
I den omtalte WWF rapport roses Danmark dog for gennem årtier at have 
satset på vedvarende energi. 

Der er i dag 5190 møller i Danmark og de står for 40 % af landets 
elforsyning. 

Som en følge af det sparede vi sidste år godt 4 mio. tons kul svarende til en 
reduktion i CO2 udledning på 9,7 mio. tons. 
På verdensplan er det langt, langt mere.  

Solenergi er ligeledes i voldsom vækst. 
Men det er dog stadig sådan, at kun 8,5 % af verdens elforbrug dækkes af 

sol- og vindenergi. 
Så er der  lige et par ord om landbruget, som er en væsentlig medspiller, når 
det drejer sig om biodiversitet. 

Danmark er det mest opdyrkede land i Europa. Landbrugsjorden udgør 62% 
af Danmarks areal. 

I agerlandet er 53% af undersøgte plante- og dyrearter i tilbagegang. 
Kvælstofbelastningen af miljøet er – trods reduktion – stadig alt for højt. 
Sprøjtegifte belaster miljøet. Hver 5. af lukkede vandværksboringer i 2012 

blev lukket på grund af sprøjtegift. 
Og sådan kan man blive ved. 

En meget alvorlig konsekvens af det industrialiserede svine-landbrug er den 
stærkt øgede vækst af resistente bakterier (MRSA). 

Sidste år blev bakterien fundet i 77% af alle slagtesvin imod 13% i 2009. 
Dette kan i sidste ende få betydelige og meget alvorlige konsekvenser for 
mennesker. 



Side 2 af 10 

Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord (DN Mariagerfjord) 
Formand Ole Guldberg, Oxendalen 24, DK-9550 Mariager 
Tel.+45 9854 2122. E-post: formand@dn-mariagerfjord.dk 

Årsagen er først og fremmest et alt for stort forbrug af antibiotica. 
I større undersøgelser har man ikke fundet resistente bakterier i økologiske 
grise. 

Skal vi virkelig acceptere landbrugets påstand om, at multiresistente 
bakterier er kommet for at blive. 

Nej, det skal vi ikke. 
DN kræver tværtimod, at hele landbruget omlægges til økologisk produktion, 

så vi både undgår en dødelig bakteriefare og får et renere miljø. 
 

Fredning. 
 
Alstrup krat: Der er igangsat et formidlingsprojekt for det fredede område, 
idet de eksisterende orienteringstavler og folder kun omfattede en del af 

fredningen. 
Det sker i samarbejde med kommunen, DN, Naturstyrelsen og 

Kulturarvsstyrelsen. 
Der skal laves nye orienteringstavler og ny folder med indtegning af stier. 
Projektet ventes færdig til foråret med indvielse i maj. 

Desuden vil der i løbet af efteråret blive lavet en plejeplan. 
 
Ajstrup: Der har været en fredningsnævnssag om en meget gammel og smuk 
hulvej, som man ønskede at udvide for at store skovmaskiner kunne komme 

ned til Havkær Skov. 
Efter vores opfattelse ville det betyde en ødelæggelse af hulvejen, idet man 
også ville fjerne en del store træer.  

Desuden ville det kunne betyde skade på den meget sjældne plante, Skælrod, 
der gror i skrænterne. 

Mærkværdigvis nok har Fredningsnævnet givet grønt lys for udvidelsen, selv 
om fredningsbestemmelserne klart siger, at der ikke må ske udvidelse af 
eksisterende stier. 

Vi har naturligvis anket tilladelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Kielstrup Sø fredningen: Der er tale om en gammel fredning, hvilket 
fredningskendelsen også bærer præg af. 

Den er ret uoverskuelig og ikke særlig detaljeret 
Vi har derfor anmodet DN's sekretariat om at iværksætte en revision af 

fredningen, hvilket man er indforstået med. 
Vi ser derfor frem til inden længe at få en fredningsbeskrivelse, der er up-to-
date og som bl.a. også kommer til at indeholde bestemmelser for plejen og 

fastlæggelse af stiforløb. 
 
Naturpleje.  Er et stadigt tilbagevendende punkt i vores årsberetning.  
Vi må dog sige, at kommunen for de små midler, der er til rådighed, gør en 

prisværdig indsats.  
Bl.a. for at sætte fokus på naturplejen har vi i samarbejde med kommunen 
afholdt plejedage, hvor alle interesserede kunne komme og være med. 

I foråret var det i Hobro Østerskov og i  oktober i Lindale. 
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Stiprojekt 

 

Mariagerfjord Kommune har igangsat et 1-årigt projekt, der har til formål at 
skabe overblik over nuværende stifaciliteter og iværksætte forbedringer, 

formidling og faciliteter i tilknytning til stier i kommunen 
Projektet har et budget på 1.85 mio. kr., hvoraf 50% er LAG midler og resten 
kommer fra kommunen. 

Der er nedsat en styregruppe, hvori DN deltager via Grønt Råd. Styregruppen 
har holdt sit første møde og vi har budt ind med alle de mange stiforløb, vi 

har kortlagt gennem de senere år. 
Til foråret 2015 vil der være projektafslutning og indvielse, samt 
godkendelse af plan for fremtidig indsats. 

Vi ser frem til, at der de kommende år bliver etableret et rigtig flot netværk 
af stier i hele kommunen, herunder et stiforløb rundt om Mariager Fjord. 

 

Vand- og Naturplaner 
 
Vand- og naturplaner og de dertil hørende handleplaner vil med tiden blive 

meget vigtige planer for den fremtidige forvaltning af vores vand- og 

naturområder, da alle myndigheder skal lægge vand- og naturhandleplanerne 

til grund for deres forvaltning af vand- og naturområder og for deres 

arealdrift, naturforvaltning og øvrige udøvelse af deres beføjelser i henhold 

til lovgivningen i øvrigt. 

Arbejdet med planerne 

DN-Mariagerfjord har tidligere lagt et stort arbejde i at kommentere først 

vand- og naturplanerne og siden vand- og naturhandleplanerne. Dette 

selvfølgelig i håb om at fremme en god forvaltning af vores vand- og 

naturområder. 

På grund af procedurefejl blev myndighedernes arbejde med 1, generation af 

vandplanerne forsinket, og planerne måtte ud i to fornyede høringsrunder.  

I forbindelse med de fornyede høringer af 1. generation vandplaner har vi i 

DN-Mariagerfjord ikke indsendt kommentarer, idet vi er af den opfattelse, at 

de omfattende høringssvar, vi sendte ind i første høringsperiode stadig står 

ved magt, og at det ikke ville give mening at gentage dem. Vi har ikke ønsket 

at bidrage til en optrapning af mængden af høringssvar gennem indsendelse 

af bidrag uden substantielt nyt indhold. 

 
Ganske vist har et meget stort antal høringssvar fra især landbruget sammen 

med nyere politiske beslutninger og udviklinger desværre ført til ændringer 

(= forringelser) i de oprindelige 1. generation vandplanforslag, men vi har i 

den lokale afdeling valgt at overlade det til det regionale samråd og 

foreningens sekretariat at kommentere disse forringelser. 
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Under alle omstændigheder er vores vurdering, at virkemidlerne vil have 

vanskeligt ved at få væsentlig effekt inden 2015, hvor en ny planperiode 

starter.  

I DN-Mariagerfjord vil vi derfor koncentrere indsatsen i forhold til 2. 

generation af vand- og naturplanerne. Disse planer skal gælde for perioden 

2016-21 og være vedtaget d. 22. december 2015. 

I forbindelse med Vandområdeplanerne, som 2. generation af vandplanerne 

kaldes, er der oprettet vandråd. Kommunerne skal med bistand fra de lokale 

vandråd udarbejde forslag til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Det 

betyder, at kommuner og vandråd skal udarbejde et forslag til, hvilke 

vandløbsstrækninger der skal påføres indsatser, samt hvilke indsatser der 

skal anvendes. 

DN-Mariagerfjord er gået aktivt ind i arbejdet i vandrådet for Mariagerfjord. 

Vandrådets opgave bliver at rådgive kommunen i udarbejdelsen af indsatser i 

vandløbene , der løber til Mariager Fjord. Bo Hansen, Arden er DN’s 

repræsentant i vandrådet for Mariager Fjord. 

 

DN-interessegruppe følger vådområdeprojekter ved 

Simested Å 

Vådområdeprojekter ved Simested Å involverer Rebild, Mariagerfjord og 

Vesthimmerlands kommuner. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening 

lokalafdelinger dannet en tværgående "Interessegruppe Simested Å midt" med 

deltagere fra DN Rebild, DN Mariagerfjord og DN Vesthimmerland. 

Danmarks Naturfredningsforening kan ikke være uenig i det overordnede mål 
med de to vådområdeprojekter, nemlig at opnå en tiltrængt reduktion af 

udledningen af kvælstof og fosfor til Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning. Planen er 
at genslynge Simested Å fra Hannerup til Simested Bro, hvilket i sig selv er et 
overordentligt positivt naturtiltag under forudsætning af, at åens flora og ikke 

mindst fauna gavnes.  

I projekterne er der imidlertid ikke afsat midler til efterfølgende naturpleje og 
der er derfor stor risiko for, at store dele af ådalen vil gro til i pile- og ellekrat 
over en relativt kort årrække. Interessegruppen vil derfor arbejde for, at 

målsætningerne og sigtet med vådområde-projekterne udvides, så projekterne 
ud over reduktion af kælstof- og fosforudledningen også får fokus på en 
bevarelse og forbedring af naturværdierne i projektområderne i Simested Ådal. 

Projekterne og interessegruppens arbejde kan følges på http://www.simested-

aadal.dk/index.html 

 

 

 

Arv – Projekter  
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Den arv, vi modtog for få år siden, har endnu ikke rigtig fået ben at gå på. 

Vi havde planer om et projekt, der skulle formidle vores mange 
fortidsminder. Men vi er løbet ind i nogle problemer, der har gjort, at det 

foreløbig står på stand-by. 
Et andet projekt er naturgenopretning langs Maren Mølle Bæk i Mariager. 
Dette foregår i samarbejde med kommunen, men lige nu afventer vi en 

konsulentrapport. 
 

Drikkevand 
 
I modsætning til mange andre lande, kan vi i Danmark drikke vores vand 
direkte fra hanen – og det er et gode, vi bør sætte stor pris på. 

Men det er ikke sikkert, vi kan fortsætte med det, for vores drikkevand er 
truet af forurening, først og fremmest fra sprøjtegifte. 

Vi mener, man skal gøre alt, hvad der er muligt for at beskytte vores 
grundvand. 
Og det bedste og billigste er at forebygge, at grundvandet bliver forurenet. 

Kommunen kan i denne forbindelse gøre meget, dels ved selv helt at undgå 
at bruge sprøjtegifte og dels ved at udlægge sprøjtefrie zoner, der hvor 

drikkevandet dannes og udvindes. 
For at sætte fokus på sagen har vi til alle byrådsmedlemmer fremsendt DN's 
pjece om drikkevand. 

Desuden har vi til forvaltningen fremsendt et spørgeskema for at høre 
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. 

 

Affald 

 
Affaldsplan: I april måned udsendte Mariagerfjord Kommune et 

høringsforslag om affaldsplan 2014-2024. 
Vi har kommenteret forslaget, som vi finder udmærket og tilfredsstillende, 
men som også er holdt i så generelle vendinger, at det er svært at være 

uenig. Det spændende er, om intensionerne bliver ført ud i livet. 
Vi fremsatte nogle konkrete forslag til ændringer, og en del af dem blev 

indskrevet i den plan, som blev vedtaget af byrådet fornylig. Så vi har fået 
sat nogle små fingeraftryk i kommunens affaldsplan for de næste 10 år. 
 

Affaldsindsamling: Indsamlingen fandt sted søndag 27. april – og ugen før. 

Der blev indsamlet 3791 kg, heraf 2381 dåser.  
Igen i år kom vi på en pæn andenplads blandt de kommuner, der indsamlede 

affald. 
Det er ret forstemmende, at vi år efter år kan indsamle så store mængder 

affald henkastet i naturen – og så kommer vi endda ikke over det hele. 

 

Geografiske grupper 

 
Arden (Nordgruppen):  I 2014 har DN Nordgruppen fået 1 nyt aktivt medlem, 

og har pt. 8 i alt der deltager i Nordgruppemøder og aktiviteter. 
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I 2014 har de aktive medlemmer i DN Nordgruppen udført følgende opgaver: 
 
Møder – der blev holdt 4 nordgruppemøder i løbet af året  

Information og Kommunikation: Hjemmesiden, Nyhedsbrevet, Facebook og 
Folderen – Nordgruppen har stået for vedligeholdelsen af DN 

Mariagerfjords Facebook side,  vedligeholdelsen af DN Mariagerfjords 
Webside og for redaktion og udgivelsen af DN Mariagerfjords 

nyhedsbreve (Se Mona´s rapport) 
Affaldsdag 2014. Nordgruppen har stået for koordinering med kommunen og 

de øvrige lokalgrupper ang. annoncering, indkøb og distribution af udstyr, 

og rapportering af den vellykkede årlige affaldsindsamling i kommunen. 
(Se vedhæftede rapport om Affaldsindsamling 2014) 

Vandråd - Ét medlem af Nordgruppen deltog i Mariagerfjord Vandråd. 
Naturens Ambulance - Én fra Nordgruppen organiserede besøget af Naturens 

Ambulance. Den besøgte Hobro og Hadsund over to dage i maj. Det var en 

del af DN Mariagerfjords rekrutterings kampagne. Tre 
Nordgruppemedlemmer deltog begge dage. Ca. 600 personer var med til 

at quizze, beundre, klappe eller gå imellem de vilde dyr i de to byer. 100 
foldere blev delt ud. 30 ville gerne tage et 3 måneders medlemskab. 

Naturens/Fjordens Dag - DN Nordgruppe afholdt to arrangementer i 

forbindelser med Naturens/Fjordens Dag den 14. september i 
Stinesminde, i samarbejde med Stinesminde borgerforening og andre 

foreninger. 80 børn og forældre deltog i enten den 3 km orienteringsløb 
eller i rebusløbet omkring havnen (eller begge dele). En Facebook 
fotokonkurrence organiseret af Nordgruppen blev udstillet og vinderen 

afsløret i Stinesminde. 
Fredningstjek - En gruppe fra Nordgruppen udført et fredningstjek over to 

dage i Bramslev Bakker fredning, og indsendte resultaterne til DN Kbh.  
Arrangementer - Afholdt et DN naturarrangement for børn og deres forældre 

på Møldrup Bål- og Aktivitetsplads, der hed ”Lav din helt egen 

drømmefanger”.  
Fredningsnævnet - Deltog i de to Fredningsnævnsbesigtigelser i Arden 

området. 
Lokale sager - Kontaktede DN ang. to lokale sager. Sagerne er stadig under 

behandling. 

Stier   
Indsendte forslag til kommunen om stier der kan evt. kan bevares eller 

etableres. 
Koordineret med Kommunens Naturafdeling ang. udvidelse af stien omkring 
Store Blåkilde.   

 
Hadsund (Østgruppen):   

 
 

Hobro (Vestgruppen): Vi har i det forløbne år haft fat i et par landzonesager, 
hvor der har været planlagt bebyggelse af for store bygninger i forhold til, 
hvad reglerne tillader. Den ene sag havde besøg af hele Natur- og 

Miljøklagenævnet for at afgøre sagen. Vi fik klart medhold i vores anke, 
hvilket fik Mariagerfjord Kommune til at rette ind for fremtidige afgørelser. I 

samarbejde med den berørte part fik vi sluttet sagen med et mindre byggeri 
til tilfredshed for både ejer og os. Den anden sag viste sig, da vi havde møde 
med ejer, at indeholde en regnefejl fra kommunens side, så vi trak vores 

klage tilbage. 
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Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har èn person, der gennem 
mange år har givet os ekstra arbejde. En person der åbenbart er ret lige glad 
med lov og ret og som nok tror mere på tilgivelse en tilladelse. Atter i år har 

der været sager. Blandt andet har der været ønske om at nedlægge et par 
veje, samt skamfering af flere vandløb. Vi har p.t. anket en   tilladelse til at 

nedlægge to veje. Kommunen havde først sagt nej, men en ny 
kommunalbestyrelse sagde så pludselig ja. Vi venter nu spændt på 

afgørelsen, da det er et vigtigt naturområde og et meget vigtig historisk 
område, der berøres. Ligeledes er den ene vej meget brugt af bl.a. en lokal 
cykelgruppe. 

I dette år har vi afsluttet 7 års grønt partnerskab med kommunen 

vedrørende Hobro Østerskov. Vi har økonomisk deltaget med en arv på 
100.000 kr. Det har været spændende og med et godt ”udbytte”. Bl.a. en 

rapport om samtlige kommunale skove og forslag til fremtidig drift, 
afgræsning af egeskoven i forsøg på at få den til selv at forynge sig, 
naturgenopretning af Kirkedalsbækken, information i form af opslagstavler 

og meget mere. 

 

Mariager (Sydgruppen):  Vi har haft en del mindre sager, som ikke er 
påklaget. 

Der har dog været en Fredningsnævnssag om renafdrift af et bøgeområde i 
Alstrup Krat, der som bekendt er fredet. Et større område med gamle 
bøgetræer var blevet fældet for at give plads til juletræer. Ejeren mente, han 

var i god tro. Men fredningskendelsen siger tydeligt, at eksisterende løvtræer 
ikke må fældes. Man enedes om, at et nærliggende og større areal med gran i 

stedet omdannes til løvskov. 

Vi havde et meget gammelt egetræ i Mariager bag det gamle rådhus. Egen 
var vel 300 år gammel og efter nogles opfattelse det ældste træ i Mariager. 
Der gik rygter om, at egen skulle fjernes i forbindelse med nybyggeri. Vi 

prøvede gennem DN's sekretariat at få træet fredet, men det var ikke muligt 
af økonomiske og principielle grunde.  

Lokalplanen for denne del af Mariager siger, at alle markante træer skal 

bevares. Kommunens planafdeling mente dog ikke, at det gjaldt dette træ, da 
det ikke var specifikt nævnt. Vi gik til pressen og en lokalpolitiker. Og så kom 

der gang i sagerne. Formanden for UTM nedlagde forbud mod at fælde træet. 
Sagen skulle tages op i udvalget 6. okt., hvor man skulle tage stilling til 
enten en fredning eller en lokalplan, der skulle sikre det gamle træ – og i 

øvrigt andre gamle træer i Mariager. 

Vi troede nu, den hellige grav var velforvaret. Men 2. okt. kunne vi 
konstatere, at man havde savet en ring omkring hele træet, hvilket er 

ensbetydende med, at det går ud. En ussel handling og selvtægt af værste 
skuffe. 

Glædeligt var det imidlertid, at kommunen gik så positivt ind i sagen og at 

man kunne samarbejde på tværs af partiskel. 

 

Information og kommunikation 
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Hjemmesiden DN Mariagerfjord 

 
Der har været løbende opdateringer. Siden der bliver besøgt mest er ”Cykel 
og Vandreture i Mariagerfjord”  

Nyhedsbrevet: NYT DN Mariagerfjord 

 

3 nyhedsbreve er sendt ud. Martsudgaven blev sendt ud til 484 modtagere. 
Juni udgaven blev sendt ud til 481 modtagere, mens september udgaven kun 
blev sendt ud til 121 modtagere. Grunden til faldet er ”der har været en del 

forældede e-mail adresser i systemet, og det har skabt problemer for 
udsendelsen af nyhedsbrevene. Derfor har vi skrevet til alle tilmeldte og bedt 

dem om at tilmelde sig igen. Det er en rigtig ærgerlig situation, men det har 
desværre været nødvendigt.” - citat af Mette Bønneland. 
 

Indlægene der er skrevet af bestyrelsesmedlemmerne har været følgende: 
 

NYT fra DN Mariagerfjord – marts 2014 
Naturpleje - Ole Guldberg 
Affaldsindsamlingen - Alan Phipps 

Naturens Ambulance til Mariagerfjord Festuge - Mona Phipps 
Bliv aktiv medlem i DN Mariagerfjord - Mona Phipps 

Ny udgave af DN Mariagerfjord folderen - Mona Phipps 
 
NYT fra DN Mariagerfjord - juni 2014. 

Naturpleje - Kaj Nissen 
Affaldsindsamlingen - Alan Phipps 

Naturens Ambulance til Mariagerfjord Festuge - Mona Phipps 
Simested Å - Frans Julin 

Vandråd - Bo Hansen 

NYT fra DN Mariagerfjord - september 2013 
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 

 

Facebooksiden DN Mariagerfjord. 
 

Facebooksiden blev lanceret i februar 2013 og har siden sidste årsmøde fået 

42 flere”likes” (102 til 144). Den giver hovedsagelig oplysninger om ”hvad 
der nu sker” – arrangementer, nyheder og ugens naturoplevelse. 

Afdelingsfolderen og arrangementer: 

 

Afdelingsfolderen er blevet flittigt uddelt til arrangementer:  

 
Naturens Ambulance til festugen i Hobro og Hadsund. .Ca. 600 personer var 

med til at quizze, beundre, klappe eller gå imellem de vilde dyr i de to 
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byer. 100 foldere blev delt ud. 30 ville gerne tage et 3 måneders 
medlemskab. 

Markvandring hos Anders Borgen: 15 foldere delt ud. 

Besøg på renseanlæg: 40 foldere delt ud. 
Naturens dag: 50 foldere delt ud. 

 

Ture 

Vi har gennemført mange turarrangementer det sidste år og jeg skal ikke gå i 
detaljer med det. Blot påpege, at vi i høj grad ønsker at være synlige i 

lokalsamfundet og i denne forbindelse har vore ture en meget høj prioritet.   

 

Afslutning 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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Ole Guldberg  

Formand for DN Mariagerfjord 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


