Krogen den 16. november 2006

ÅRSBERETNING 2005-2006 aflagt på det

stiftende årsmøde for DN Mariagerfjord, torsdag den 16. november 2006
på restaurant Landgangen, Mariager
STATUS for perioden 29. oktober 2005 – 16. november 2006:
Danmarks Naturfredningsforening (DN) har 215 medlemmer i Arden kommune pr. 31. oktober 2006 (pr.
26/10-05: 206 ~ +4 %). I 10 år har lokalkomiteen (LK) haft 6 medl. og 2-3 suppl. Derudover har LK
igen i år haft 3 ad hoc tilknyttede (Kitty, Arne og Inger). LK ophører med udgangen af 2006.
LK har afholdt 8 møder, 2 er blevet aflyst og et sidste møde holdes formentlig inden udgangen af 2006.
LK har været repræsenteret i adskillige koordinationsmøder for DN Mariagerfjord, på 3 Samrådsmøder i
Nordjylland, 2 Repræsentantskabsmøder i hhv. Kolding og Fåborg samt 7 DN-kurser og –seminarer
spændende fra Fremtidens Natur over Landbrugsfagligt og Lokal Agenda 21 netværk til Vandramme- og
Habitatdirektiv. Derudover har vi været repræsenteret på nogle af amtets og andre myndigheders møder
(Nationalpark, Limfjorden m.fl.), i møder med andre foreninger (NMF, Turistforeningen, Krumtappen m.
fl.) og deltaget i Fjordens Dag, arrangeret affaldsindsamling og vandreture samt deltaget i flere besigtigelser (Fredningsnævnet og Naturklagenævnet). Vi har haft tre møder med Arden Kommune.
SAGER (til høring eller behandling):
Også i år har LK behandlet en del lokale sager, der hver især har været vigtige for de berørte, men som
har været forholdsvis ukomplicerede for LK, og derfor ikke har taget megen tid udover LK-møderne
(Kommuneplantillæg og lokalplanforslag, landzonetilladelser, råstof- og vandindvindingstilladelser, dispensationer i beskyttede områder, tilladelse til småsøer, NJA debatoplæg og regionplantillæg)
Vi har afsluttet sagen om Arden Kommunes handleplan for at bringe støjforureningen fra Rold Skov Savværk i overensstemmelse med Miljøstyrelsens pålæg og anbefalinger. I årets løb er der sket en væsentlig
stigning af miljøsager, der handler om udvidelser af landbrugsbedrifter (VVM og Miljøgodkendelser).
Der har været en del sager, som er løbende, tilbagevendende eller har fulgt os fra tidligere år, uden at vi
er blevet færdige med dem pga. tidsmangel, gennemslagskraft eller af andre grunde, som vi ikke selv er
herre over. (Hobro Fjord-Golfbane, Arden Kommunes årlige miljøtilsynsberetning samt fjernelse af opstemning i Stubberup Bæk og retablering af sø ved Astrup).
PROJEKTER (medvirken):
I nogle projekter er vores medvirken afsluttet i årets løb: Landsindsamling af affald 26/3, 3 vandreture
og 2 aktivitetsdage med Turistforeningen i juli og august, Fjordens Dag 10/9-06 (Vandretur).
Nogle sager og projekter er længerevarende, løbende eller tilbagevendende: Lokalplanforslag, Kommuneog Regionplantillæg, landzonetilladelser, råstof- og vandindvindingstilladelser, VVM-sager, fredningssager, Mariager Fjord Guiden, Fjordens Dag, informationsvirksomhed på www.dn-arden.dk og i den lokale presse, samt ikke mindst forberedelserne til DN-samarbejdet rundt om fjorden (bl.a. fælles arrangementer) og med den kommende Mariagerfjord Kommune (bl.a. Naturplan og Grønt Råd).
FREMTIDIGE AKTIVITETER:
Med ophør af LK ved årets udgang må fremtidige projekter varetages af afløseren: DN Mariagerfjord. I
den nuværende Arden kommune kunne det være: Sti- og afgræsningsprojekt ved St. Blåkilde, Naturgenopretning af Kielstrup Sø, vejtræer langs visse veje, grønne arealer/krat i byerne, nyt rekreativt område øst for Arden By omkring en fremtidig genopretning af St. Arden Sø og med forbindelse til Arden
Naturpark, input til Naturplan og ny kommuneplan, Lokalt Agenda 21 arbejde, genopretning og bevarelse
af markveje og stier, tilsyn med fredninger, naturovervågning o.m.a.
Hvilke sager og projekter, der tages op, er meget afhængige af indsatsen og kapaciteten blandt aktive
DN-medlemmer. Derfor opfordres DN-medlemmer med interesse for bestemte sager eller projekter til at
meddele den nye DN-bestyrelse, hvilke interesser de vil arbejde med. Til gengæld tilbydes et afslappet
samvær og muligheder for motiverende faglig udvikling på kurser, seminarer og i netværk.
På lokalkomiteens vegne, med venlig hilsen
Mogens Hedegaard
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