
Mariager den 15. november 2007

Bestyrelsens årsberetning 2006-07
torsdag den 15. november 2007, kl. 19-22 på Theaterrestauranten, Hobro

Vi er nu kommet godt igennem det første år med den nye struktur.
D.v.s. at de 4 gamle lokalkomiteer i Arden, Hobro, Hadsund  og Mariager er blevet erstattet af 
en afdeling, DN-Mariagerfjord.
Dette betyder dog ikke, at de gamle lokalkomiteer er væk.
De fortsætter nu som lokale geografiske grupper og tager sig af de sager, der vedrører deres 
område. 
Afdelingsbestyrelsen, der består af 12 medlemmer tager sig af de mere overordnede sager og 
koordinerer de øvrige gruppers arbejde.
Foruden de geografiske grupper har vi også temagrupper, der tager sig af specielle sager, så-
som golfbaner, naturplan, kommuneplan, VVM etc.
Det har alt sammen fungeret godt med et fint samarbejde.
Vi har måttet vænne os til nye arbejdsformer. 
DN-nettet, som er et intranet for alle DN’s aktive, er nu vores postkasse og arkiv. D.v.s. at alle 
de ca. 40 aktive i afdelingen, kan gå ind på deres computer og se de sager, der er indløbet.
Desuden har afdelingen fået en rigtig flot hjemmeside, hvor alle kan gå ind og se på afde-
lingens aktiviteter, herunder de ture, vi -og andre- arrangerer.

En væsentlig grund til at vi dannede afdelingen DN-Mariagerfjord, hænger selvfølgelig sammen 
med den nye kommunestruktur. Det ville have været besværligt og upraktisk, både for os og 
kommunen, hvis 4 forskellige lokalkomiteer skulle have kommunikeret med en og samme 
kommune. Samtidig gør det forretningsgangen meget lettere og entydig, når vi skal behandle 
store tværgående sager, som f.eks. kommuneplanen.
Kommunen har overtaget mange af amternes opgaver, herunder sager, der vedrører natur og 
miljø.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi frygtede, at kommunen ikke var klædt på til at 
varetage disse opgaver. 
Men vores frygt er blevet gjort til skamme. 
Det fungerer faktisk rigtig godt og langt bedre, end vi havde forventet. 
Vi har opnået at få en ganske god kontakt til kommunen, især Natur- og Miljøafdelingen, som 
vi har et godt samarbejde med. (Dog har der været lidt slinger i valsen mht. golfsagen, som 
jeg senere skal komme ind på).

Naturplan
Vi har brugt meget tid på at lave en naturplan, som vi kalder ”Fremtidens Natur i Mariagerfjord 
Kommune”. Vi synes selv, det er blevet en meget flot plan og vi forventer, at den ville ligge 
færdigtrykt inden udgangen af året.
Naturplanen beskriver den natur, vi allerede har og den natur, vi ønsker i fremtiden. Vi peger 
her især på sammenhængen mellem naturområder i form af spredningskorridorer, natur-
genopretning, pleje af fredede områder og §3-arealer og sikring af adgangen til naturen bl.a. 
ved hjælp af en stiregistrering.
Når planen er færdig vil den blive givet til kommunen, øvrige samarbejdspartnere og pressen 
og det er vores håb, at mange af vore forslag vil få indflydelse på udformningen af kommune-
planens naturdel.
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Grønt Råd
Vi opfordrede allerede sidste år kommunen til at oprette et Grønt Råd. Forslaget blev modtaget 
positivt og efter et offentligt møde i foråret, hvor man drøftede indhold og opgaver for Det 
Grønne Råd, blev der indkaldt til det første møde i april.
Vi er sammen med andre foreninger og interessenter repræsenteret i rådet. 
Det fungerer godt og der er allerede nu oprettet to arbejdsgrupper, en stigruppe og en 
fjord(Agenda-21)gruppe. 
Stigruppen, som vi er med i, har til opgave at se på udbredelsen og kvaliteten af de stier, der 
findes i kommunen samt på behovet for nye stier. Vi er allerede ret langt med stifortegnelsen 
og har fået kontakt med flere, der har den samme interesse. På et tidspunkt skulle der gerne 
komme nogle naturstifoldere ud af det. Blandt mange andre stiforslag er vores kongstanke en 
fodsti rundt om hele Mariager Fjord.
I og med at Det Grønne Råd har peget på Mariager fjord som et truet område, hvor en bære-
dygtig udvikling er påkrævet, har man foreslået 3 emner, som fjordgruppen skal tage sig af:
• 1. Den rene fjord
• 2. Adgangen til fjorden
• 3. Affald i landskabet
Helt naturligt udgør Det Grønne Råd en del af indholdet i ideoplæg til ”Strategi for bæredygtig 
udvikling i Mariagerfjord Kommune”.

Miljømilliarden
Miljømilliarden er Miljøministerens bud på at skabe bedre natur og vandmiljø.
Til Mariager Fjord området vil der over de næste 3 år være 50-60 mill. Kr., som skal anvendes 
til at udføre konkrete naturgenopretningsprojekter med henblik på at skabe bedre og mere na-
tur samt forbedre vandmiljøet.
For vores vedkommende begyndte det i februar, hvor DN havde inviteret til et orienterings-
møde i Randers. 
Vi blev her opfordret til snarest at indkalde til et dialogmøde med relevante partnere. Det gjor-
de vi så med et møde 6. marts.
Det viste sig her, at vi var kommet SNS i forkøbet. De havde i hvert fald regnet med, at det 
var dem, der skulle have taget dette initiativ.
Mødet var velbesøgt og mundede ud i, at man skulle koncentrere sig om naturgenopretnings-
projekter i Kastbjerg- og Villestrup ådale, en beslutning, vi var absolut enige i.
Vi har for nylig fået oplyst, at der nu er bevilget 20 mill. Kr. til naturgenopretning i Kastbjerg 
ådal fra Kastbjerg bro til Dyrby og at der er et godt samarbejde med lodsejerne. Hvad pro-
jektet i detaljer går ud på, ved vi endnu ikke.
Til Villestrup ådal er der ligeledes bevilget ca. 20 mill. Kr. og en væsentlig del af det beløb bli-
ver anvendt til opkøb af de resterende dambrug. De sidste forhandlinger herom bliver forment-
lig afsluttet inden jul.  
Vi er glade for dette initiativ og ser frem til de naturgevinster, der er i udsigt, men også at det 
vil blive til gavn for vandmiljøet i Mariager Fjord.

Kommuneplanstrategi
Kommunen skal inden udgangen af 2009 vedtage en kommuneplan, som skal erstatte region-
planerne og de eksisterende kommuneplaner fra de gamle kommuner.
Man har i år lagt ud med en Kommuneplanstrategi, som har været til høring frem til 6. novem-
ber. Man fremlægger her nogle overordnede retningslinier, som skal danne basis for den 
egentlige kommuneplan.
Interessant for os er planlægningen af det åbne land, som tidligere har været varetaget af am-
terne – og vores anbefalinger og forslag er da også først og fremmest rettet mod dette områ-
de.
Jeg skal ikke her gå i detaljer, men kun uddrage enkelte ting fra vores høringssvar.
Naturplanen, som jeg tidligere har omtalt, udgør vores forslag til Kommuneplanens naturdel.
Vi har i denne forbindelse især fremhævet følgende:
mere sammenhængende natur
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vigtigheden af plejen af fredninger og §3-områder (og herunder også formidlingen af frednin-
gerne)
adgangen til naturen (naturstier)
fremme naturgenopretning
Vi opfordrer kommunen til at være meget restriktiv mht. mere intensiv udnyttelse af arealer 
med kystnær placering.
Desuden ønsker vi, at kommuneplanen kommer til at indeholde faste retningslinier for skiltning 
i det åbne land.
Endelig forventer vi, at kommunen har en intention om, at næringsstoftilførslen til vandløb, 
søer og fjord bliver reduceret og at man i forbindelse med ansøgninger om udvidelse af hus-
dyrproduktionen sikrer, at natur- og miljøkonsekvenserne bliver forsvarligt vurderet.
Som noget væsentligt har vi også peget på, at Agenda-21 strategien allerede bør indarbejdes i 
den første kommuneplan.
Dette var kun et lille uddrag, men der er mange andre vigtige punkter, vi har peget på.

Strategi for bæredygtig udvikling i Mariagerfjord Kommune 2007-2011.
Samtidig med kommuneplanstrategien har man også udsendt en strategi for bæredygtig 
udvikling, altså en Agenda-21 strategi.
Bæredygtig udvikling er hjerteblod for DN, idet vi særligt sætter fokus på mindskelse af miljø-
belastningen og fremme af biologisk mangfoldighed.
Med denne strategiplan er vi ikke blevet skuffede. Vi synes faktisk, at den er rigtig god  - og 
forventer, at de gode intentioner bliver videreført i den egentlige handlingsplan.
Vi har også indsendt vores høringssvar til denne plan og i denne forbindelse har vi bl.a. opfor-
dret Mariagerfjord Kommune til at blive ”klimakommune”, et begreb, som for nylig er lanceret 
af DN’s præsident med opbakning fra Miljøministeren.
Betingelserne for at kunne kalde sig ”klimakommune” er i korthed følgende:
• Borgmesteren underskriver en erklæring, hvori kommunen afgiver løfte om at reducere 

CO2 udledningen med 2% eller mere om året
• Der udarbejdes en opgørelse over kommunens nuværende CO2 udledning.
• Kommunen udarbejder en klimahandlingsplan, der beskriver, hvordan man i kommunen vil 

nå CO2 målet.
• Endelig skal kommunen gennemføre planerne, overvåge udviklingen og en gang årligt of-

fentliggøre resultaterne i samarbejde med DN.
På baggrund af den tiltagende globale opvarmning som følge af den  øgede CO2 udledning til 
atmosfæren, er det et meget væsentligt initiativ, DN har taget. 
I den forbindelse er det vigtigt, at kommunen viser vejen og det er da også håbet, at alle lan-
dets kommuner vil tage udfordringen op og vi forventer da, at Mariagerfjord kommune gør 
det.

Vand- og naturplaner
Et høringssvar på vand-og naturplanerne er endnu en stor opgave, vi har taget på os i dette 
efterår. Det vil føre for vidt at gå i detaljer, men jeg skal forsøge i al korthed at uddrage det 
væsentligste.
Der skal i de kommende år sættes nye mål for Danmarks vandmiljø og værdifulde naturområ-
der, som skal sikres og forbedres.
Baggrunden er 3 meget ambitiøse EU-direktiver, vandrammedirektivet, habitatdirektivet og 
fuglebeskyttelsesdirektivet.
Ifølge vandrammedirektivet skal alle vandområder senest 2015 opnå en ”god økologisk til-
stand”, som ikke ligger langt fra den upåvirkede tilstand.
De øvrige 2 direktiver vedrører naturbeskyttelsen af nærmere fastsatte områder. Vi bruger 
også betegnelsen Natura2000 områder, som kan være habitatområde, fuglebeskyttelsesområ-
de eller begge dele.
For såvel vandområderne som Natura2000 områderne har amterne lavet basisanalyser, der 
kort beskriver den nuværende tilstand.
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Vores opgave består nu i, at gennemgå disse basisanalyser og vurdere, om der bør foretages 
ændringer eller tilføjelser for de områder, der har relation til Mariagerfjord Kommune.
Det er ret vigtigt, at vi giver vores mening til kende, idet vi på denne måde kan sætte vores 
fingeraftryk på de vand- og naturplaner, som de statslige Miljøcentre skal udfærdige og som i 
sidste ende får betydning for, hvordan kommunens handleplan for disse områder bliver udfor-
met.
Vores udspil er endnu ikke konkretiseret, men skal være afleveret senest 22. dec. 07.

Næringsstofbelastningen af Mariager Fjord
Med den nye husdyrlov blev der indført skærpede bestemmelser mht næringsstoftilførslen til 
Mariager yderfjord, men ikke for inderfjorden.
Det virker ret inkonsekvent og til vores store tilfredshed klagede Mariagerfjord Kommune da 
også til Miljøministeren over denne afgørelse.
Fjorden er ude af balance på grund af for stor tilførsel af næringsstoffer og skal der ændres på 
det, viser beregninger fra de tidligere amter, at der højst må udledes 12 kg kvælstof pr. hektar 
pr. år fra landbrug i Mariager Fjord oplandet.
Af betænkningen til husdyrloven fremgår det, at kommunerne i sagsbehandlingen  skal ind-
drage al tilgængelig viden om natur- og miljøtilstanden, når de behandler miljøgodkendelser.
Hvis Mariagerfjord Kommune skal følge loven – og det mener vi naturligvis, at den skal – kan 
der derfor ikke være tvivl om, at den skal kræve, at der kun må udledes 12 kg kvælstof pr. 
hektar pr. år fra landbrug i oplandet til Mariager Fjord, når der behandles miljøgodkendelser i 
forbindelse med landbrugsudvidelser.
Vi har da også med tilfredshed konstateret, at udvalget for Teknik og Miljø har vedtaget en op-
stramning af miljøbestemmelserne og har indstillet dette til Byrådet, som dog foreløbig har ud-
skudt afgørelsen.
Det er således nu politikerne, der står med ansvaret for at bringe Mariager Fjord i balance.

Golfsagen
Sagen om Hobro-Arden Fjordgolfbane har været en rigtig gyser og det har nærmest været en 
føljeton gennem de sidste 2-3 år.
Golfbaneselskabet har faret frem uden hensyn til naturlovgivning og påbud. 
I år har man påbegyndt anlæggelsen af banen og fjernet træer og anden bevoksning samt op-
renset 2 søer i strid med de dispensationer, der er givet.  Desuden har man 3 gange overskre-
det beskyttelsesbestemmelserne for fortidsminder, idet man har lavet jordbearbejdning helt 
ind til gravhøjenes fødder, man har nedgravet kabler uden tilladelse, og man har anlagt 2 tee-
steder indenfor 100 m beskyttelseszonen. 
Vi har haft en omfattende korrespondance med kommunen om de overskridelser, der er sket.
Kommunen har da også reageret med en indskærpelse mht. retablering af beplantningen om-
kring de to søer og forlangt en beplantningsplan inden 1. okt. 
Det skete ikke, hvorefter kommunen varslede politianmeldelse mod golfselskabet. 
Herefter er der fremsendt 1 ud af 2 krævede beplantningsplaner, men området er ikke retable-
ret som krævet. Man er i gang med efterfølgende lovliggørelse af de nedgravede kabler, og 
jordbearbejdningen er påtalt overfor golfaktieselskabet og indberettet til Kulturarvsstyrelsen. 
Vi ved i skrivende stund ikke, hvordan kommunen vil reagere på de ulovligt anlagte teesteder.
Vi har både haft personlig og skriftlig kontakt med kommunen og til trods for gyldne løfter om, 
at vi ville blive holdt orienteret, hører vi ingenting eller får kun meget forsinkede og ufuldstæn-
dige svar. 
Vi synes, kommunen har været alt for langmodig med golfbanens legen kispus med dem.
Eller måske er grunden, at der er en skjult politisk dagsorden?
Vi ved det ikke, for vi får ikke noget dækkende eller tilfredsstillende svar på vores henvendel-
ser, medens golfselskabet tilsyneladende skalter og valter efter forgodtbefindende.
Det er meget utilfredsstillende – også at kommunen tilsyneladende svigter sin opgave.
Her på det sidste må vi dog medgive, at kommunen er ved at rette op på den manglende kom-
munikation og at en væsentlig grund til langsommeligheden er, at golfselskabet er meget sen-
drægtig mht at svare på kommunens henvendelser.
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Vi kan så til gengæld notere os, at Naturklagenævnet har givet afslag på en kommunal dispen-
sation til at anlægge en udslagsbane for tæt på to gravhøje.
Som vi tidligere har sagt, så har vi intet imod golfbaner, men vi har noget imod, at golfbaner 
anlægges i strid med Naturbeskyttelsesloven.
Vi forventer, at der nu snart kommer en kommunal afgørelse, der sætter tingene på plads.

Fredning af Alstrup Krat mm.
Forslaget til fredning af Alstrup Kat mm er gået ind i en ny fase, idet vi i forbindelse med kom-
munalreformen er blevet tilknyttet et nyt fredningsnævn, som ønsker at bese området.
Fredningen skal bl.a. sikre dette enestående kulturlandskab med tydelige spor efter jernalder-
folkets agersystemer. 
Som det er nu, er området på ingen måde sikret. En evt. intensiv skovdrift med store maski-
ner vil for altid udslette disse ældgamle kulturspor.
Vi forventer derfor, at fredningen vil gå nogenlunde glat igennem.

Affaldsindsamling
15. april deltog vi i DN’s landsomfattende indsamling af affald. Ikke fordi det egentlig er os, 
der skal gå og samle folks efterladenskaber op, men fordi vi ikke bryder os om, at naturen skal 
forurenes af alt det skidt – og så fordi ingen andre gør det.
Der blev samlet store mængder af affald ind – der iblandt adskillige hundrede øldåser.
Vi fatter ikke, at folk er så ligeglade – eller måske snarere tankeløse – at de bare smider deres 
affald alle vegne.
Vi kunne godt tænke os, at kommunen tog initiativ til en oplysende –og opdragende- kampag-
ne, der passende kunne have sloganet: ”Mariagerfjord – en ren kommune”.

Ture, arrangementer
Vi har arrangeret forskellige naturture, idet vi mener, det er en væsentlig opgave for forenin-
gen at vise folk den smukke natur, vi har.
På Naturens Dag – eller Fjordens Dag, som vi kalder det her –søndag 9. september deltog vi i 
et stort fællesarrangement, som kommunen var initiativtager til.
I de 4 havne omkring fjorden, Mariager, Hobro, Stinesminde og Hadsund var der en række ar-
rangementer, hvor vi deltog med naturens ambulance, naturudstilling, sejltur med Agape og 
naturvandring. 
Vi var begunstiget af et smukt vejr og der var stor tilslutning.

Foruden det, jeg her har nævnt, har vi behandlet en lang række sager, som jeg skal undlade 
at kommentere.
Så alt i alt har det været et travlt år. Men vi tror, at vi – med vores mere end 1000 medlem-
mer i kommunen -  gør en forskel.

Med venlig hilsen

Ole Guldberg
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