Årsberetning og Pressemeddelelse fra LK Hadsund, den 16/11-06:

LK Hadsund forgår - DN Mariagerfjord består!
Kommunalreformen er den direkte årsag til ændringen fra 4 lokalkomiteer (LKér: Hobro,
Arden, Hadsund og Mariager) af Danmarks Naturfredningsforening (DN) til en ny afdeling:
DN Mariagerfjord.
De lokale græsrødder har ikke ønsket en anden organisering af DN. Men det lokale arbejde
med naturen og miljøet har gennem mange år fulgt den kommunale opdeling – både
angående den geografiske grænse og emnerne, der er aktuelle og relevante at arbejde med
lokalt i DN. Derfor har koordineringsgruppen (bestående af de 4 lokalkomitéformænd) for
DN Mariagerfjord valgt at følge sammenlægningen af de fire kommuner og
grænseændringerne. Den lokale afdeling (bestyrelse) af DN i Mariagerfjord Kommune bliver
derfor nyvalgt ved årsmødet den 16-11. Og med en senere konstituering vil afdelingen være
klar til at varetage DN´s interesser pr. 1-1 2007.
Indenfor denne ramme vil der fortsat være behov for en mere lokal forankring, hvorfor de
nuværende lokalkomiteer vil være en naturlig basis for de interessegrupper, der indenfor et
geografisk eller emnemæssigt område vil være de mest vidende om og engagerede i et
lokalområde/emne. Disse grupper tænkes at bistå den nye DN afdeling via en repræsentant i
bestyrelsen til at kunne følge og varetage naturens tarv i en ny og større sammenhæng og i
en ændret struktur – idet amternes rolle som natur- og miljøforvaltere bliver overført til
kommunerne og staten.
Historisk blev en ny lokalkomite af DN i Hadsund Kommune udskilt fra Lokalkomiteen for
Sydhimmerland (Hobro, Nørager, Arden og Hadsund) d. 28/5 1985. Selvstændigheden
varede i godt 21 år. Indenfor de sidste år har DN lokalt samarbejdet i Netværk Mariager
Fjord (NMF). Med udsigten til kommunale (tvangs)ægteskaber har DN arbejdet for at få
Mariager Fjord som den samlende kraft: Det centrale for en ny kommune. Mariager kom i
det væsentlige med. Dog bliver yderfjorden fortsat en skillelinie mellem to kommuner og 2
regioner. Også derfor bliver der fortsat brug for samarbejde for om muligt at forbedre
tilstanden i fjorden: for at opfylde EU kravet om en ”gunstig bevaringsstatus” for fjorden og
dele af dens opland.
Fremover bliver der også brug for at samarbejde – både indbyrdes i DN og med den nye
kommune og de statslige naturforvaltere for at hindre naturen i at blive taber i den nye
kommunale struktur. Måske bliver der også brug for at kæmpe – både med argumenter og
klager. Spændende bliver det, og måske også forvirrende indtil de mange aktører på naturog miljøområdet har fundet deres ståsted.
Lokalt har DN i Hadsund Kommune i 2006 blandt meget andet arbejdet for at få et grønt råd
i den nye kommune. Ligeledes har vi efter henvendelse om for store reklameskilte i det åbne
land rettet henvendelse til Nordjyllands Amt for at få lovliggjort (mindsket) skiltene i et
forsøg på at fastholde det naturlige indtryk af det åbne land. Byens industriområde kan
derimod bedre ”bære” større skilte, fordi bybilledet i forvejen er mere komplekst. Dette er
ikke en opfordring til at tivolisere byen – blot et udtrykt ønske om, at fortsætte en klar
adskillelse mellem land og by.
Desuden er en større organisatorisk omvæltning som DN´s interne kommunalreform
tidskrævende. En udfordring, som Danmarks Naturfredningsforening med en DN
Mariagerfjord vil være godt rustet til at tage op.
Tak og velkommen fra LK Hadsund
Svend Grønkjær Madsen (fmd.)
Følgende fortsætter i DN Mariagerfjord:
● Lars Gundesen
● Finn Jensen
● Svend Grønkjær Madsen

