
DN Mariagerfjord

Årsberetning 2013

Indledning

FN's klimapanel: 
Verdens CO2-budget er snart brugt op
2000-2010 har været det varmeste årti hidtil
Det årlige tab af masse fra Grønlands indlandsis er mere end 6-doblet det 
seneste årti i forhold til årtiet før.
Trods disse mange advarsler sker der forstemmende lidt for at nedbringe 
udledningen af drivhusgasser – også i lille Danmark, selv om man har nok så 
gode intentioner.
Penge og vækst betyder alt og man lukker øjnene.
Det er jo ikke os, det måske lige kommer til at gå ud over, men vi bliver nødt 
til at tænke over, hvordan klimaforandringerne vil komme til at påvirke vores 
børnebørn og deres børn.
I det små gør vi ganske vist noget.
DN's klimakommuneprojekt er udbredt til næsten alle landets kommuner og 
her i Mariagerfjord har kommunen forlænget aftalen for endnu en 4-års 
periode og hermed forpligtet sig til at reducere kommunens CO2-udslip med 
min. 2% pr år.
Mange bække små gør som bekendt en stor å.
Forandringerne kommer nedefra  og ikke fra alverdens politikere, der stort 
set lader stå til – og intet sker.

Fredning

Marienhøj Hede.

Marienhøj Hede var efterhånden ved at gro til, så den havde mistet sit 
oprindelige præg af åbent hedelandskab. Det er derfor glædeligt, at det nu er 
lykkedes kommunen at få iværksat pleje af området.
Hele arealet er hegnet ind og skotsk højlandskvæg græsser området af.
Der er etableret adgang til fredningen og der vil forhåbentlig snart blive 
opsat informationstavler.
Vi ville gerne have, at der kom P-pladser og at der kunne blive lavet en 
folder, men det lader vente på sig.

Hadsund Syd
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Natur- og Miljøklagenævnet har besigtiget arealet 23. oktober og der har 
efterfølgende været afholdt offentlig møde.

Alstrup Krat og Ajstrup

Det er et stort problem, at plejen bliver misligholdt.
I Ajstrup har man ganske vist fået afgræsning af nogle strandarealer, men 
den øvrige pleje, som ifølge fredningskendelsen skulle sættes i værk senest 
2010, er endnu ikke effektueret.
En revideret plejeplan, som vi også har fået stillet i udsigt, har endnu ikke set 
dagens lys.
Det samme gælder Alstrup Krat. Her var man i begyndelsen af året gået i 
gang med at lave en plejeplan, men efter at den medarbejder, der var sat på 
sagen, sagde sin stilling op, er der ikke sket noget.
Det er meget kritisabelt, at kommunen ikke overholder de 
plejebestemmelser, der er fastsat i fredningskendelserne og vi har da også 
flere gange påpeget dette.
Heldigvis ser det nu ud til, at der er ved at ske noget i Ajstrup, idet 
kommunen for nylig har meddelt, at man her i efteråret vil besigtige og 
vurdere områdets naturtilstand med henblik på planlægningen af den 
fremtidige naturpleje.

Vandløb

Østerkær Bæk

Mariagerfjord Kommune udsendte i november 2012 et restaureringsprojekt 
for Østerkær Bæk.
Vi er enige i målsætningen om at opnå en god økologisk tilstand i vandløbet. 
Men efter vores opfattelse burde man tage skridtet fuldt ud og foretage en 
gensnoning af hele Østerkær Bæk samt tilløbet Sønderkær Bæk, som 
desuden bør åbnes, hvor den er rørlagt.
Desuden mener vi, at projektet bør omfatte en genetablering af True Sø.
Kommunen er for så vidt enig, men har ikke for øjeblikket midler til at 
efterkomme vores ønsker.

Kirkedals Bæk

Naturgenopretning af Kirkedalsbækken i Hobro Østerskov

Kirkedalsbækken er et lille vandløb som skærer sig dybt ned i terrænet i 
Hobro Østerskov. Bækken løber gennem en blomsterrig askelund og 
udmunder i Mariager Fjord efter at have passeret Ørnedalsvej. 

Dyrelivet i vandløbet varierer meget fra år til år og er på nogle strækninger 
ikke nær så artsrigt, som det burde være ud fra vandløbets udformning. 
Forklaringen ligger i at vandløbet nogle steder i den nedre strækning ved 
Ørnedalsvej er stemmet op af spærringer, der hindrer både fisk og smådyr i 
at passere, og andre steder er der voldsom sandvandring og aflejring af sand 
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på bunden i den nedre, regulerede del af vandløbet, så ynglebetingelser for 
fisk, smådyr og vandplanter er ringe. 

Baggrunden for forholdene er at dele af vandløbet i 1930’erne blev 
opstemmet med beton med henblik på opdræt af ørreder. Rester af 
betonspærringerne eksisterer endnu og er med til at forstyrre vandløbets frie 
løb. De gamle ørreddamme er forvandlet til et moseområde. Vandløbet ledes 
under Ørnedalsvej i et rør, hvor der i dag er så stort et fald, at det er næsten 
umuligt for en fisk at svømme op. 

I forbindelse med projekt Grønt partnerskab for Hobro Østerskov, med 
deltagelse af Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen og 
Mariagerfjord Kommune, har Mariagerfjord Kommune udarbejdet et forslag 
til naturgenopretning af Kirkedalsbækken (I forslaget benævnt 
Kirkdalbækken). Kommunen har aftalt med Hobro sportsfiskerforening at de 
vil yde praktisk assistance ved projektets gennemførelse. 

Betonspærringen ved Ørnedalsvej fjernes, så vandløbet igen kan løbe frit, og 
ørreder og smådyr finde vej op gennem vandløbet. Endvidere skal faldet ved 
rørunderføringen udjævnes så meget, at det bliver muligt for fiskene at 
passere. På en reguleret strækning lægges bækken desuden i nye 
slyngninger, og der vil blive lagt sten og gydegrus i vandløbet. Man 
planlægger at lave ca. 20 nye gydebanker til ørrederne.

Det er ikke et dyrt projekt. Omkostningerne forventes at blive ca. 18.000 kr.

Projektet er desværre blevet forsinket af at selv mindre reguleringsprojekter 
kræver en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, så kommunen venter på 
en afgørelse fra Naturstyrelsen før man kan komme i gang.

Der er så yderligere sket det, at en tilstopning af en spildevandsledning i 
september har medført overløb fra en brønd i arealet syd for Amerikavej. 
Overløbet har bevirket stærk forurening, så bækken er desværre meget 
kraftigt påvirket. Tilstopningen skyldes rødder i kloakledningen, som er af 
ældre dato. Forholdene er nu udbedret og vandløbet så småt i bedring. 

Vi holder selvfølgelig øje med vandløbets tilstand og ser frem til at det bliver 
fint igen og at naturgenopretningen kommer i gang.

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 
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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 sidst vand- og naturhandleplanerne. Dette 
selvfølgelig i håb om at fremme en god forvaltning af vores vand- og 
naturområder.

På grund af procedurefejl er myndighedernes arbejde med vandplanerne 
blevet så forsinket, at det næsten virker meningsløst at arbejde yderligere 
med første generation af vandplaner med tilhørende handlingsplaner. Vores 
vurdering er, 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 anden 
generation af vandplaner og naturplaner, der skal være endeligt vedtaget 
senest den 22. december 2015.

Klimakommuneaftalen

Klimakommuneaftalen er blevet videreført for en ny 4-års periode. Aftalen 
indebærer fortsat, at kommunen skal reducere sit CO2 udslip med min. 2% 
pr. år.

I den første 4-års periode blev målet til fulde opfyldt, idet reduktionen blev 
omkring 20%.

Vi er meget tilfredse med, at aftalen videreføres og forventer også, at 
kommunen kan leve op til kravet.

Arv

Som tidligere omtalt har vi modtaget en betydelig arv, som siden er blevet 
suppleret med en gave fra VOV.

Vi har iværksat et par projekter, som nogle af pengene skal bruges til.

1. Registrering af fortidsminder.

Dette projekt, som dels indebærer, at fortidsminderne registreres og dels, at 
de bliver synliggjort på DN Mariagerfjords hjemmeside, kræver 
museumskyndig ekspertice, som vi har haft lidt svært ved at få på plads. Vi 
håber, at det snart kan lykkes, men indtil da står projektet lidt i stampe.

2. Naturgenopretning af Maren Møllebæk
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Naturgenopretning af Maren Mølle Bæk med tilløb og nogle nærliggende søer 
er i god gænge. Vi har indgået et samarbejde med Mariagerfjord Kommune, 
som bakker op om projektet.

Kommuneplan 2013-2025

På mange måder er der tale om en udmærket og tilfredsstillende plan. 
Bæredygtighed, natur og miljø – og endda småbiotoper, som vi har plæderet 
meget for – er omtalt, og der er mange fine hensigtserklæringer.

Det bliver så spændende at se, om mange af de gode intentioner kan føres ud 
i livet.

Vi har endnu ikke færdiggjort vores kommentarer til planen. 

Vi har først og fremmest koncentreret os om biogasanlæg, vindmøller, 
fritidsanlæg, jordbrugsmæssige interesser, store husdyrbrug, natur, stiplan 
og klimatilpasning.

Når vores kommentarer er færdigredigeret, vil de blive offentliggjort.

Affaldsindsamling

Affaldsindsamlingen fandt sted søndag den 21. april (og ugen før). 

Over 400 personer fra 18 foreninger og institutioner samlede affald.

I alt blev der indsamlet ca. 3.625 kg affald, der i blandt mere end 5000 dåser. 

I Region Nordjylland fik Mariagerfjord Kommune en pæn anden plads ang. kg 
indsamlet affald, og første plads ang. antal indsamlede dåser.

Igen  i  år  gav  Kommunen/Grønt  Råd  5.000  kr.  til  køb  af  udstyr  og  til 
forplejning til de foreninger der registrerede sig hos DN som indsamlere.  

Golf

Teestedet ved hul 17 har lige siden anlæggelsen af golfbanen i 2007 ligget 
ulovligt placeret indenfor 100 m beskyttelseszonen om et fortidsminde.

DN Mariagerfjord har gentagne gange i de efterfølgende seks år klaget og 
krævet det flyttet uden resultater. Efter en naboaktion i sommeren 2011 blev 
teestedet af golfklubben flyttet til et nyt ulovligt sted, og vi har flere gange 
peget på, at det skete i ond, ond tro, idet golfklubben udmærket vidste, at 
Naturbeskyttelsesloven blev overtrådt.
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DN Mariagerfjord klagede til kommunen i september 2011, men kommunen 
syltede igen sagen. Først efter knap 2 år har kommunen anerkendt, at vi har 
retten på vores side, og golfklubben er blevet bedt om at få forholdene 
lovliggjort. Dette er nu sket.

Den langvarige kamp for at få Mariagerfjord kommune og dens forgænger til 
at respektere gældende love og bestemmelser på naturområdet med mere 
end en halv snes klager til Natur-og Miljøklagenævnene ser nu – efter 10 år – 
ud til at være afsluttet. Men vi må konstatere, at kommunen i denne sag har 
været ualmindelig vrangvillig med at overholde loven, som den er sat til at 
administrere. Selv om den måske er uenig i lovens indhold, skal en kommune 
stadig rette sig efter den, og tilse at den bliver overholdt. 

Stier på hjemmesiden

Mange af de GPS-registrerede stier, som i de senere år er blevet kortlagt, er 
nu ved at blive lagt på DN Mariagerfjords hjemmeside.

Det betyder, at man nu kan gå ind og finde en sti, man gerne vil gå og evt. 
printe den ud.

Der er også mulighed for, at gå ind ved hjælp af sin mobiltelefon.

Da stierne er GPS-markerede, behøver de ikke at være markeret i terrænet.

Det er heller ikke nødvendigt med en folder for de enkelte stier eller 
lodsejeraftale, idet alle må færdes på de stier, vi har registreret.

Der er tale om en løbende proces og efterhånden vil der komme flere stier på 
hjemmesiden. Man vil på denne måde også have mulighed for at kombinere 
et eller flere stiforløb.

Geografiske sager.

Hadsund

Vi har haft en digevandretur  20-4-2013 og en

vellykket bustur til Tofte Skov 10-5.
Vi har været ude for at bese strandengen ved Strandparken og fået svar!
Skrevet til kommunen om “losseplads” ved “Flystedet” og fået svar – selvom 
oprydning måske først vil ske om år.
Skrevet til kommunen om skiltesager i det åbne land uden svar! 
Skrevet til kommunen 8-5 om bl.a. en jorddynge ved Brunhøje og fået svaret 
pr. 1-10: vi har desværre ikke haft tid til at få kigget på det endnu. 
Der ud over har gruppen været aktiv mht. plejeplanen for Marienhøj Hede og 
fredningsforslaget for Hadsund Syd.
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Hobro

2013 har været et år med rigtig mange landzonesager. Det har været med 
blandet indhold: radiomaster, nybyggeri, husstandsvindmøller osv. De fleste 
med ubetydelige ændringer i landskabet, men også enkelte, hvor vi har 
måttet råbe vagt i gevær.  I sidste måned ankede vi hele tre sager , hvor der 
efter vores mening var givet dispensation til byggeri, der ville give for store 
ændringer i landskabet og være til for stor gene for naboer.
Vi har stor fokus på netop landzonesager, da der nogle steder sker store 
ændringer i bebyggelse og benyttelse i landzonen efter at mange landbrug er 
blevet nedlagt. Vores holdning er, at der selvfølgelig skal være mulighed for 
at benytte de nedlagte landbrugsbygninger, men samtidig synes vi, at man 
skal passe på ikke at skade landskabet.

 Den ulovlige placering af kunst på Sildehagen, har i løbet af året fået den 
rigtige afslutning. Skulpturen flyttes meget snart væk fra Sildehagen.  Men 
selv en så oplagt sag kan koste megen energi og tid at få afsluttet, når 
modparten ikke respekterer gældende lovgivning.

Arden

I 2013 har DN Nordgruppen fået 3 nye aktive medlemmer, og har pt. 7 i alt 
der deltager i Nordgruppemøder og aktiviteter.

I 2013 har de aktive medlemmer i DN Nordgruppe udført følgende opgaver:

Holdt 4 nordgruppemøder i løbet af året 
Etableret DNs Mariagerfjords Facebook side, og stået for vedligeholdelsen
Stået for vedligeholdelsen af DN Mariagerfjords Webside
Stået for redaktion og udgivelsen af DN Mariagerfjords nyhedsbreve
Stået for koordinering med kommunen og de øvrige lokalgrupper ang. 

annoncering, indkøb og distribution af udstyr, og rapportering om den 
årlige affaldsindsamling i kommunen.

DN Nordgruppe afholdt to arrangementer i forbindelser med 
Naturens/Fjordens Dag den 08. september i Stinesminde, i samarbejde 
med Stinesminde borgerforening og andre foreninger. Ca. 70 børn og 
forældre samlede 40 fugleredekasser, og 15 personer deltog i en gåtur 
igennem Løvdal Skov. 

Afholdt et naturarrangement for børn fra Astrup friskole på Møldrup Bål- og 
Aktivitetsplads – det var et ad hoc arrangement.

Deltog i de to Fredningsnævnsbesigtigelser i Arden området.
Kontaktet kommunen/DN ang. tre lokale sager. Ingen gav anledning til 

yderlige klager.
Koordineret med Kommunens Naturafdeling ang. udvidelse af stien omkring 

Store Blåkilde. Projektet er blevet udsat indtil januar 2014 p.g.a. travlhed 
i Kommunen..
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Mariager

Vi har kommenteret lokalplanen for en del af Mariager havneområde. Vi har 
noteret med tilfredshed, at der etableres græsarmerede P-arealer og gives 
mulighed for grønne tage. Det sidste ønskede vi, skulle være et krav ligesom 
vi foreslog, at al byggeri opførtes som lavenergihuse. Disse ønsker har man 
dog ikke godtaget. 
Der ud over har vi kommenteret en del mindre sager, som jeg ikke her skal 
gøre rede for.
Ud over ovennævnte har gruppen været aktiv mht. 
naturgenopretningsprojektet omkring Maren Mølle Bæk og 
restaureringsprojektet for Østerkær Bæk.

Hjemmeside, Nyhedsbrev, Facebook, Afdelingsfolder

Hjemmesiden
I løbet af året har der været de løbende opdateringer. Dertil er der kommet 
flere cykel- og vandreruter der nu tæller 21 ruter. 
Vores Facebookside har nu direkte link fra forsiden.

Nyhedsbrevet NYT DN Mariagerfjord
4 nyhedsbreve er sendt ud. Oktoberudgaven blev sendt ud til ca. 477 
modtagere deriblandt pressen. Det er 30 flere modtagere end i februar 
udgaven.

Indlægene der er skrevet af bestyrelsesmedlemmerne har været følgende:
NYT fra DN Mariagerfjord - februar 2013

Klimakommuneaftalen mellem Mariagerfjord Kommune og DN er blevet 
fornyet - Ole Guldberg

Ulovlig opstilling af skulptur på Sildehagen - Frans Julin
Klagesagen om spildevandsslam der endte med en afklarende dialog - Kaj 

Edlund
Affaldsindsamlingen løber af staben søndag d. 21 april - Alan Phipps
DN Mariagerfjord er kommet på Facebook - Mona Phipps
Arrangementer og møder.

NYT fra DN Mariagerfjord - maj 2013.
· Digevandretur ved Havnø - Svend Grønkjær Madsen
· Kommuneplan 2013 - Ole Guldberg
· Naturgenopretning af Kirkedalsbækken i Hobro Østerskov - Kaj Nissen
· Vellykket Affaldsindsamling 2013 - Alan Phipps
· Arrangementer og møder.

NYT fra DN Mariagerfjord - juli 2013
· Naturpleje på Marienhøj Hede - Svend Grønkjær Madsen
· Restaurering af Østerkær Bæk - Ole Guldberg
· Golfsagen - flytning af teested - Kaj Edlund
· Arrangementer og møder.

NYT fra DN Mariagerfjord - oktober 2013
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· Årsmødet tirsdag d. 29 oktober i Hadsund med foredrag af Jan Skriver 
- Ole Guldberg

· Børn hamrer fuglekasser sammen på Naturens Dag i Stinesminde - 
Alan Phipps

· Naturen, Miljøet og Landbruget har det skidt - Mona Phipps
· Arrangementer og møder

Facebook

Facebooksiden blev lanceret i februar 2013 og har i skrivende stund 102 
”likes”. Den giver hovedsagelig oplysninger om ”hvad der nu sker” – 
arrangementer, nyheder og ugens naturoplevelse.,

Afdelingsfolder

Afdelingsfolderen er forfattet af bestyrelsesmedlemmerne i DN Mariagerfjord 
og bliver udgivet på årsmødet.

Arrangementer

Vi ser det som en af vores meget vigtige opgaver, at arrangere ture i naturen 
og har da også i år gennemført flere, som regel med god tilslutning.
Allerede nu er vi i gang med at tilrettelægge næste års ture, som også vil 
byde på en række varierende naturoplevelser.

Afslutning

I næste måned skal der være kommunevalg.
Vi har hidtil haft et godt samarbejde med kommunen og vi forventer, at dette 
gode samarbejde vil fortsætte uanset resultatet af valget.
Kommunens slogan er, at det skal være attraktivt at bo, leve og arbejde i 
området omkring Danmarks smukkeste fjord.
I den forbindelse betyder det meget, at befolkningen kan få gode 
naturoplevelser.
Vi vil gerne medvirke til, at den natur, vi har, bliver beskyttet og bevaret.
Vi vil også gerne have mere natur.
Vi ser frem til, at vi i samarbejde med kommunen kan nå det mål.
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