Mariagerfjord den 15.11.2012

DN Mariagerfjord
Årsberetning 2012
Vi har 4. november været til Landsdelstræf i Ålborg.
Træffet har kørt de sidste 3 år som et forsøg, hvor man i stedet for 2 årlige
repræsentantskabsmøder har erstattet det ene med 5 regionale møder.
På mange måder har det været en god løsning, som nu skal evalueres.
På mødet i år var præsidenten og flere fra sekretariatet til stede og vi fik mange gode
informationer.
Det blev slået fast, at
-DN er Danmarks største natur- og miljøorganisation
-DN har politisk gennemslagskraft
-DN har lokal forankring
Men foreningen har også en række udfordringer:
-Medlemstallet går ned
-Dyrere at få nye medlemmer
-Svært at engagere nye aktive
Vi fik, blandt meget andet, også en information om de nye randzoner, som har skabt
en masse postyr og modstand fra mange landmænd.
Nogle har i protest pløjet randzoner op, men, som det blev sagt, det holder de nok op
med, når der bliver trukket i hektarstøtte.
Men det er i hvert fald nu en kendsgerning, at der skal være 10 meter randzoner
langs de fleste vandløb og søer.
Efter DN’s opfattelse er det absolut godt, at vi har fået disse bræmmer, der
-reducerer overfladestrømmen af kvælstof, fosfor og sprøjtegift
-skaber afstand fra sprøjten
-ekstensivering af arealerne
-skaber grønne korridorer langs vandløb og på længere sigt også mere natur.
Randzonene må
-ikke sprøjtes/gødskes
-ikke jordbehandles
-ikke dyrkes med flerårige energiafgrøder, som f.eks. pil
-afgræsses og der må høstes græs
Der er adgang til randzonerne i henhold til naturbeskyttelseslovens generelle
adgangsregler.
Vi tror, at det kan give os noget af den tabte natur tilbage.
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Fredninger
Hadsund Syd
Der er iværksat en fredningsplan for Hadsund Syd, omfattende det område, der endnu
ikke er lokalplanlagt.
Vi har tidligere argumenteret for, at hindre byggeri i dette kystnære område og vores
klage har i to omgange været behandlet af Natur- og Miljøklagenævnet, begge gange
uden at vi fik medhold.
For at bevare den sidste del af arealet, der i Nordjyllands Amts sidste regionplan blev
udpeget som regionalt naturområde, geologisk beskyttelses- og interesseområde samt
særligt værdifuldt landskab og kystnærhedszone A, har vi besluttet at rejse fredning
på området.
En yderligere grund hertil er naturligvis også, at vi ønsker at hindre yderligere
bebyggelse.
Ved Fredningsnævnsmøde 27. august var der en overvejende positiv stemning for
fredning. Som ventet var kommunen imod.

Alstrup Krat
Området blev fredet i 2010 og vi har efterlyst en plejeplan, som kommunen i henhold
til fredningskendelsen er forpligtiget til at lave. Efter forespørgsel har kommunen nu
oplyst, at der vil blive udfærdiget en plejeplan i slutningen af 2012.

Ajstrup
Plejeplanen for Ajstrup fredningen er udskudt, idet man i første omgang har valgt, i
samarbejde med Agri-Nord, at søge EU-midler til hegning af engene med henblik på
afgræsning.
Men som vi tidligere har omtalt, trænger området gevaldigt til pleje, hvis man skal
opfylde fredningsbestemmelserne.

Lindale
Lindale har nu - som led i vores formidling af fredede områder - fået en tiltrængt
folder og nye informationsskilte. Desuden er ruten gennem området blevet markeret
med stolper.

Marienhøj Hede
Marienhøj Hede er ved at gro til og vi har flere gange opfordret kommunen til at
iværksætte pleje af området. Kommunen har nu søgt tilskud fra Grøn Vækst-puljen til
etablering af hegn med henblik på græsning af heden samt forbedring af
offentlighedens adgang til det fredede område.

Kielstrup Sø

Vi fik for et par år siden en skriftlig aftale med ejeren af Løvdal Skov om et stiforløb
gennem skoven. Alt var sådan set klappet og klart. Vi manglede bare en underskrift
på en gensidig aftale mellem ejeren og kommunen og vi havde glædet os til at indvie
ruten 6. juni. Men nu trak ejeren pludselig i land og løb fra den oprindelige aftale. Der
kunne ikke være tale om en markeret sti gennem skoven, ingen folder, nixen bixen.
Men selvfølgelig kunne man få lov til at færdes i henhold til skovloven. Men det er jo
ikke noget, vi skal have lov til. Det er noget, vi har ret til.
Trods ihærdig indsats for i det mindste at komme i dialog, lykkedes det end ikke at
komme i kontakt med ejeren.
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Efter at vi uden større besvær fik etableret den smukke Låenhussti i samme fredning,
er det meget beklageligt, at vi ikke på tilsvarende vis kan få etableret Løvdalstien, så
folk, der kommer i området, på denne måde kan få glæde af en smuk naturoplevelse.
Vi ser derfor ingen anden mulighed end at lægge stiforløbet ud på vores hjemmeside.
Så kan man printe ruten ud og følge den ved hjælp af rutebeskrivelsen.

Projekter
For på bedst mulig måde at udnytte de arvepenge, vi har modtaget, er vi gået i gang
med et par projekter.

Fortidsmindeformidling

Mariagerfjord kommune er den kommune, der har flest fortidsminder i Region Nord og
de er ofte beliggende på de smukkeste steder i landskabet.
Med faglig bistand fra Lone Andersen, Nordjyllands Historiske Museum, er vi nu gået i
gang med dette projekt, der på DN Mariagerfjords hjemmeside skal give et billede af
alle de mange fortidsminder, hvortil der er offentlig adgang.
Vi håber på denne måde, at fortidsminderne kan blive et godt mål for at komme ud i
naturen.

Naturgenopretning af Maren Mølle Bækdalen

Et andet projekt, som endnu kun er i det indledende stadium, er en
naturgenopretning af Maren Mølle Bæk, frilægning af den rørlagte Hou Møllebæk,
retablering (oprensning) af søer på sydsiden af dalen samt gendannelse af dammen
ved Maren Mølle.
Projektet søges gennemført i et samarbejde med Mariagerfjord Kommune.
Meget afhænger af lodsejernes velvilje, men det er vores håb, at vi inden for en
overskuelig fremtid kan få genskabt denne smukke dal, som den en gang var.

Ture på hjemmesiden

Gennem de senere år har vi registreret og kortlagt en lang række stiforløb i
Mariagerfjord Kommune
Alle har ret til at færdes på disse stier, men problemet er naturligvis at finde ud, hvor
de er.
Til det formål har vi planer om i den kommende tid, at lægge alle disse ruter ind på
DN Mariagerfjords hjemmeside med optegning af stierne på Google Map ledsaget af
en kort beskrivelse.
Det er ofte vanskeligt og besværligt at få lodsejernes tilladelse til markering af stierne
og vise dem i trykte foldere. Derfor vil de fleste af stierne ikke være markerede, men
kortene, der kan printes ud, vi være forsynet med GPS koordinater, så man på denne
måde let kan finde vejen.
Vi håber, at mange på denne måde vil finde inspiration til en spændende tur i vores
skønne natur.

VOV-donation

Meget apropos ovennævnte har vi modtaget en gave på 6700,- kr fra VOV,
øremærket til frilægning af Hou Møllebæk.
VOV betyder Værn Ommersyssels Vådområder og var en forening, der i mange år har
overvåget vådområderne mellem Randers og Mariager fjorde, men som i de senere år
har kørt på lavt blus og nu nedlagt sig selv.
På foreningens konto stod ovennævnte beløb, som man fandt skulle tilfalde os, og det
takker vi mange gange for.
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Småbiotoper

Vi er flere gange blevet kontaktet af folk, der fortæller, at nu har en landmand fjernet
en lille træbevokset lund i en mark, eller nu er et lille vandhul blevet dækket til eller
et levende hegn fjernet.
De kan ikke forstå, at det er tilladt og spørger, om vi dog ikke kan gøre noget ved det.
Vi må desværre hver gang sige, at vi ikke kan forhindre det.
Disse småbiotoper er nemlig ikke beskyttet af Naturbeskyttelsesloven.
Det eneste, vi kan gøre er, at appellere til landmændene om ikke at fjerne disse små
stykker natur.
Vi har skrevet et læserbrev for at gøre opmærksom på problemet.
Vi har ført det frem i Grønt Råd, som nu vil rette en henvendelse til politikerne om at
tage en dialog med landmændene.
Vi har drøftet det på vores nyligt afholdte landsdelstræf i håb om, at foreningen vil
tage problemet op på landsplan.
Sagen er jo den, at når småbiotoperne fjernes, sker der en forarmning af landskabet,
som bliver mere ensformigt.
Men samtidig forsvinder også en del af de naturlige spredningskorridorer, som har
stor betydning for de vilde dyr og planter.

Klimakommune

Klimakommuneaftalen mellem DN og Mariagerfjord Kommune udløber ved udgangen
af 2012.
Aftalen indebar, at kommunen skulle reducere sit CO2 udslip med 2% pr. år og det
mål har kommunen fint opfyldt, samtidig med at man har sparet mange penge som
følge af nedsat energiforbrug.
Der har gennem det sidste år været ført forhandlinger mellem DN’s sekretariat og
kommunen om at videreføre aftalen og vi har skriftligt opfordret borgmesteren om at
bakke op om, at kommunen fortsat vil medvirke til at sikre os mod en forringelse af
klimaet.
Afgørelsen vil blive truffet på årets sidste byrådsmøde i december.

Råstofplan
Regionen har igennem snart 2 år arbejdet med forberedelse og høringer i forbindelse
med en ny råstofplan, som har væsentlige konsekvenser for Mariagerfjord kommune.
Især den sydlige del af kommunen syd og sydvest for Mariager by vil blive berørt.
Regionen har af flere omgange udarbejdet forslag, og foreningen har kommenteret
hver gang og dermed opnået at regionen har trukket området vest for veteranbanen
ud af planen. Men nu foreligger den endelige plan, og regionen fastholder, at to
tredjedele af Nonneholtskoven og halvdelen af Kjellerupskoven skal ryddes for at
udnytte forekomster af sand, grus og sten. Regionen argumenterer med, at
forekomsterne syd for Mariager er af en højere kvalitet end i resten af regionen, så
der skal derfor køres 18 mio. m3 grus herfra og nordpå de næste 25 år. DN er uenig
og foreslår regionsrådet, at man i stedet bruger lokale forekomster i regionen til
byggeri, der hvor der skal bygges – også selvom de skulle være af en lidt ringere
kvalitet.
Naturfredningsforeningen advarer også imod, at hvis man fjerner Nonneholtskoven
kan det få konsekvenser for grundvandet, som bl.a. leverer drikkevand til Himmekolvandværket. Skovplantevæksten, jorden og sand- og gruslagene har nemlig en
filtrerende og rensende effekt på nedbøren som siver gennem lagene og bliver til
grundvand.
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Naturfredningsforeningen har påpeget, at hvis skovarealet nedlægges og der skal
graves grus, så kommer graveområdet indenfor 3 km. af Mariager midtby, og med
vindretninger fra syd og sydvest vil støv og især støj være mærkbare i byområdet.
Regionsrådet erkender, at nedlæggelsen af skovene vil stride mod Mariagerfjord
Kommunes kommuneplan, som kategoriserer området som særligt værdifuldt, men
regionsrådet fastholder alligevel naturforringelsen. DN opfatter Nonneholtskoven som
bynær natur, som bruges af befolkningen til gå- og løbeture og organiseret idræt
såsom orienteringsløb. Skoven huser en stor samling fredede fortidsminder og øvrigt
et rigt dyreliv med enkelte truede arter i området.
Regionen har i det sidste halve år været i dialog med Miljøministeriet, fordi staten
igennem ministeriet har gjort indsigelser mod de foreslåede nedlæggelser af
skovområderne. For at imødekomme indsigelserne har regionen i det seneste udspil
foreslået at opretholde det samlede areal af det nye graveområde, men flytte en del
af aktiviteterne længere sydpå mod Kastbjerg Å-dal ved at udvide Kjellerup-området.
Dette omfatter såvel allerede beskyttede naturtyper (sø, kilder), grænser umiddelbart
op til fredskov med fortidsminder samt EF-habitatområde 223. DN finder derfor
forslaget helt uforeneligt med anden planlægning og med områdets store – og
lovgivningsmæssigt beskyttede - naturværdier.
Danmarks Naturfredningsforening har derfor skrevet til regionsrådet og argumenteret
imod nedlæggelsen af skovene og i stedet holde grusgravningen indenfor det område,
der er givet tilladelse til iflg. den gamle råstofplan. Der er nemlig stadig 3 mio. m 3
tilbage, så der er rigeligt til de næste mange år til lokale formål.
Regionsrådet træffer endelig beslutning d. 11. december 2012.

Husdyrbrug
På grund af manglende kapacitet har afdelingen desværre ikke set sig i stand til at
behandle de meget omfattende og tidskrævende husdyrbrugsgodkendelser.
Vi har derfor set os nødsaget til, at overlade dette arbejde til DN’s sekretariat
Der har været mange sager i årets løb men kun enkelte er anket.

Mariagerfjord Strategi 2011, kommuneplanstrategi og
Agenda21 strategi

Vi har kommenteret denne strategiplan og vi mener alt i alt, at det er en visionær og
konstruktiv plan.
Vi noterer med stor tilfredshed, at planstrategien samtidig er Byrådets strategi for
lokal Agenda21 og ikke mindst, at man vil sikre, at bæredygtighed indarbejdes i den
kommende kommuneplan.
Det falder godt i tråd med vores ønsker, at man vil sikre sammenhængende
byområder med klare grænser mellem by og land og at man vil prioritere byudvikling i
eksisterende byområder fremfor byvækst i det åbne land.
Det er også opløftende, at man i den kommende kommuneplan skal fremme
miljøvenligt byggeri. Men vi får ikke oplyst, hvordan man vil sikre sig, at dette sker.
I det ellers udmærkede afsnit om natur og miljø, savner vi en forpligtigelse til at sikre
naturpleje. Det er efter vores opfattelse vigtigt, at netop dette punkt bliver
konkretiseret og målsat, fordi den natur, vi har, er under stærkt pres og risikerer at
forsvinde, hvis ikke den bliver plejet.
Men alt i alt en udmærket strategiplan, som danner grundlag for den kommuneplan,
som vi til næste år kritisk og konstruktivt vil tage stilling til.
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Golf
I efteråret 2011 blev det besluttet, at der med hjælp fra en ekstern ekspert skulle
laves en masterplan, så man endelig kunne få løst problemerne med Hobro Golfbane.
Der blev afholdt en række møder med kommunen og naboerne, men DN var ikke
inviteret.
I sommeren 2012 forelå masterplanen, som i alt væsentligt gik ud på, at man kunne
løse problemerne ved at tillade golfspil tæt ind til de mange gravhøje i området.
DN blev af kommunen inviteret til en besigtigelse i august måned, og efterfølgende
udtalte vi, at vi ikke kunne se, at der var noget væsentlig nyt i sagen, og da
Naturklagenævnet tre gange tidligere har givet afslag til golfspil tæt på gravhøjene,
ønskede vi en fornyet dispensation afprøvet igen.
På den baggrund har kommunen udtalt mundtligt, at man ikke vil dispensere i forhold
til naturbeskyttelsesloven, og at man vil pålægge golfbanen at respektere
afstandszonerne ved fortidsminderne.
Der er i skrivende stund ikke sket videre i sagen.
I juli 2012 blev vi i stand til at dokumentere, at golfbanen udleder vand til en naturlig
sø, som er beskyttet af NBL §3. Vi havde længe haft mistanke om dette. Ved
besigtigelsen i august kunne vi se en vandslange mage til den, der fremgår af vores
fotos, og kommunen lovede at påtale det overfor golfklubben.
Der er i skrivende stund ikke sket videre i sagen.
Ved besigtigelse i august kunne vi endvidere konstatere, at golfklubben ikke
respekterede flere vilkår, der var stillet i forbindelse med deres tilladelse til
oprensning af nogle naturlige søer i området. Golfklubben plejer nogle områder, selv
om der er et klart vilkår om, at de skal stå urørt af hensyn til den vilde natur.
Kommunen lovede at indskærpe dette overfor golfklubben.
Der er i skrivende stund ikke sket videre i sagen.

Vand- og naturplaner
Det er 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.
DN-Mariagerfjord har derfor 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, men vi har samtidig ikke de helt store forhåbninger om, at disse planer
får den gunstige effekt, man kunne ønske.
Vores vurdering er, at virkemidlerne vil have vanskeligt ved at få væsentlig effekt
inden 2015, hvor en ny planperiode starter.

Affald
Rekordhøst igen i år - af SKRALD !
Den årlige affaldsindsamling der fandt sted søndag den 22. april og ugen forud, slog
alle rekorder i Mariagerfjord Kommune. I alt samlede 687 borgere affald, og ”høsten”
blev til 3,84 tons, inklusive 6.339 dåser.
Til sammenligning, var der i 2011 450 indsamlere og høsten var 2,02 tons med 1.848
dåser. I år var det kun én kommune i hele Region Nordjylland, der indsamlede mere
affald end i Mariagerfjord, og Mariagerfjord fik første plads på antallet af indsamlede
dåser.
Danmarks Naturfredningsforening (DN) Mariagerfjord, stod sammen med kommunen
for indsamlingen, med støtte fra Grønt Råd.
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Borgmesteren og andre lokale politikere var med. 13 borgerforeninger, andre lokale
grupper og 4 skoler deltog, samt flere individuelle personer og familier. Dertil
kommer, at flere skoler og borgerforeninger også planlagde affaldsindsamling i maj
måned.

Renseanlæg
Mariagerfjord Kommune fremsatte i nov. 2011 forslag til lokalplan for et nyt
renseanlæg beliggende i Hadsund, som skal opføres til erstatning for alle de
nuværende i kommunen.
DN Mariagerfjord støttede i vores høringssvar forslaget som helhed, idet vi mener, at
man med et samlet renseanlæg til erstatning for en række små, opnår en bedre
rensning totalt set, mere stabil drift, bedre muligheder for slamhåndtering og bedre
muligheder for evt. udvidelse af anlægget. Vi havde dog også nogle kritikpunkter ang.
parkeringsforhold, hvor vi bl.a. mener, at der skal stilles krav om nedsivning af
regnvand fra P-pladsen. Endvidere mener vi, at bygningerne skal udføres energi- og
miljørigtigt.
Vi har ikke fået nogen tilbagemelding.
I februar 2012 meddelte Mariagerfjord kommune tilladelse til udledning af renset
spildevand fra renseanlægget til Kattegat. Denne tilladelse har vi også bakket op om,
idet det totalt set giver en bedre løsning for miljøet i fjordområdet. Dog opfordrede vi
til, at det bliver et krav til fremtidige tilladelser til vaskepladser til entrepenørmateriel,
landbrugsmaskiner mm., at vaskevandet udledes til renseanlæg. Kommunen har ikke
svaret direkte, men vi kunne i Nordjyske i juni 2012 læse, at kommunen for så vidt er
enig, men at man indtil videre har sat udspillet på ”pause” indtil det er nærmere
afklaret, hvilke konsekvenser det vil få for de lokale vognmænd.

Lokale geografiske sager
Arden
Der har kun været mindre ting.
Fredningsnævnsbesigtigelse i Kielstrup, idet DN havde anmeldt en efter vores
opfattelse ulovlig opførelse af et fangsthus til hjorteavl. Ejeren fik tilgivelse af
Fredningsnævnet og huset blev lovliggjort.

Hadsund

I 2011 Gav Mariagerfjord Kommune påbud om åbning af sti efter
Naturbeskyttelsesloven og opsætning af skilt ved adgangsvej mellem Dokkedalvej og
Kattegatkysten.
Desværre ophævede Natur- og Miljøklagenævnet dette påbud i januar i år.
Kommunen var her medspiller, men vi tabte begge til en privat lodsejers ønske om at
nægte offentligheden adgang.
Og dette ønske breder sig. For øjeblikket arbejder vi for adgang til fods og cykel bl.a.
ved Himmerlandsgården – men nu med kommunen som passiv fortaler for
offentlighedens adgang – eller som modspiller?
I begyndelsen af året kunne vi registrere nogle voldsomme terrænændringer i
landskabet på Hadsund Syd.
I lokalplanen fremgår det ellers, at ”øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og
udformes under særlig hensyntagen til landskabet”. Til gengæld står der ikke, at
landskabet skal tilpasses byggeriet.
Men det er netop det, der er sket. Ikke nok med, at man har ændret på terrænet
inden for lokalplanområdet, men man har også uden for det foretaget en betydelig
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afgravning af et skovbevokset højdedrag – kun for at skabe fjordudsigt for de
kommende boliger.
Vi har ikke kendskab til nogen myndighedsafgørelse, der har givet tilladelse til dette
og opfatter det som selvtægt.
Vi har anmeldt det til kommunen mhp. retablering, men det vandt vi ikke gehør for.
Vi må derfor konstatere, at kommunen – i hvert fald i dette tilfælde -værdsætter
byudvikling mere end bevarelsen af naturen.

Hobro
Vores partnerskab med Mariagerfjord Kommune har nu nået et af de store mål: pleje
af den over 200 år gamle egeskov i Hobro Østerskov. Der er nu kommet kvæg på
græsning og de gumler løs på uønsket underskov. Vi venter så på, at det også kan få
en effekt på foryngelse af skoven. Stisystemet er renoveret og forbedret, så langt det
kunne lade sig gøre.
Vi mangler så en formidling. Der er aftalt skilte ved nogle af indgangene til skoven. Vi
kunne så også godt ønske os en folder.
I efteråret 2011 blev der ulovligt og mod bedre vidende opsat en stenskulptur på
Sildehagen. Vi har bedt kommunen om at få den fjernet. Desværre ser det ud til, at
Hobro Kunstsamling, der har stillet den op, forsøger at trække sagen i langdrag. De
har nu søgt om dispensation hos Miljøcenter Ålborg til placeringen. Stedet er beskyttet
af strandbekyttelse, §3 beskyttelse som overdrev og desuden en fredning.
Vi er bekymret for kysten langs Mariagerfjord – nærmere bestemt
enebærbevoksningen langs nordsiden af fjorden fra Hobro og ud mod Bramslev.
Enebærbuskene er ved at blive kvalt i brombær og andet krat. Ved Lille Skovsgaard
Hage har de lokale udført et stort plejearbejde overvåget af kommunen, men der er
stadig meget der skal gøres. Det er noget vi arbejder på.
Der har været flere forsøg på stinedlægninger i Hobro. Vi er enige om at bekæmpe
enhver urimelig stilukning og er i forholdsvis stort tal blevet bakket godt op de steder,
hvor vi er gået ind i kampen.
Kommunen har givet tilladelse til at bygge en 6000m3 stor gyllebeholder i fredskoven
Trinderup Krat. Det er efter vores mening galimatias. Trinderup Krat indeholder
mange spor af den gamle hærvej. Der er megen snak om at gøre hærvejen mere
gangbar og det vil da være helt forkert at skulle forbi en stor gylle beholder. En
gyllebeholder skal også ligge ved gården og ikke i et naturområde langt fra gården.
Vi har anket tilladelsen og har gode forhåbninger vedrørende afgørelsen, når vi ser på
tidligere afgørelser.

Mariager

Vi har ikke haft de store sager, men har dog kommenteret lokalplan for Mariager
Havn.
Vi har bl.a. foreslået byggeri med grønne tage og at husene opføres som
lavenergihuse.
Desuden har vi peget på, at hindringer på stien langs campingpladsen bliver fjernet,
så der bliver fri passage.

Webmaster
Mona Phipps styrer fortsat vores hjemmeside med sikker hånd og sørger for, at der
kommer nyhedsbreve ud efter hvert bestyrelsesmøde.
Hjemmesiden har desuden fået nyt udseende og er godt besøgt.
For at kunne holde sig a jour som webmaster deltager Mona nu i bestyrelsesmøderne.
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Ture
Vi anser fortsat ture som en meget væsentlig del af vores arbejdsområde.
Dels fordi vi synes, det er en god ide, at så mange som muligt kan få lejlighed til at
komme ud i vores smukke natur, men dels også fordi, håber vi da, at vi på denne
måde kan fastholde vores medlemmer og tiltrække nye.
Der har i år været følgende ture:
18.4. Anemonetur i skoven ved Thygeslund.
8.5. Aftentur i Hobro Østerskov
29.5. Forårets blomster ved St. Blåkilde
30.5. Naturvandring i Lindale
30.5. Rigkjær og kildevæld i Kastbjerg Ådal
6.6.
Indvielse af Løvdalstien (som dog desværre blev aflyst)
9.9. Skrødstrupskoven, Odderhuset og en gammel kriminalhistorie
9.9. 15 km cykeltur Hadsund-Ajstrup
9.9. Guided tur i Løvdal Skov

Afslutning
Til slut en tak for et godt samarbejde i det forløbne år – og tak til alle medlemmerne,
fordi I er så mange og på denne måde er en støtte for vores arbejde. Sidste
medlemstal er faktisk 1123 – og det er rigtig flot.
Men når det er sagt, må vi også komme med et lille nødråb.
Vi kunne rigtig godt tænke os, at vi blev endnu flere aktive. Der er meget arbejde at
gøre, så meget, at det kniber for os med at nå det hele.

Med venlig hilsen

Ole Guldberg
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