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Dette er den sidste årsberetning fra Mariager lokalkomite, som faktisk i år har 25 års jubilæ-
um.
I forbindelse med DN’s nye struktur ophører vi med at være lokalkomite i gammeldags for-
stand, men fortsætter som arbejdsgruppe/interessegruppe inden for det geografiske område, 
der udgør nuværende Mariager kommune, minus Havndal.
På grund af den begrænsede tid, vi har, når 4 LK’er skal aflægge beretning, vil jeg ganske kort 
fortælle om de væsentligste sager, vi har behandlet i det forløbne år.

Fredning af Alstrup krat mm.
Fredningssagen blev fremlagt for fredningsnævnet 15.6.06. Vi beså det meste af området og 
der var forskellige ting, bl.a. afgrænsningen, som Skov-og Naturstyrelsen ønskede ændret. 
Forslaget skulle herefter files til og en lettere revideret plan fremsendes til fredningsnævnet 
primo november. Vi har fået en meget stærk støtteerklæring fra Kulturarvsstyrelsen, men også 
Århus amt og Skov- og Naturstyrelsen bakker op om fredningen. Så jeg tror, vi har en god sag. 
Hvornår sagen bliver afsluttet, ved vi ikke, idet vi må regne med, at den kan blive anket til Na-
turklagenævnet. Under alle omstændigheder er det meget vigtigt, at få dette helt enestående 
kulturlandskab bevaret for eftertiden.

Naturgenopretning af True sø og Sønderkær bæk.
Som led i en stor naturkorridor fra Glenstrup sø via Kastbjerg ådal til Mariager fjord, har vi 
længe ønsket at få en naturgenopretning af True sø og den rørlagte Sønderkær bæk. DN’s 
hovedkontor er efter et par besigtigelser nu gået aktivt ind i sagen. Imidlertid viser det sig nu, 
at lystfiskerinteresser muligvis kommer til at kollidere med genoprettelsen af True sø og i den 
videre proces vil Hobro Lystfiskerforening derfor blive inddraget. Vi må også erkende, at uan-
set om True sø bliver genoprettet, ligger området allerede nu hen som naturområde. I forbin-
delse med projektet vil der muligvis også blive tale om en naturgenopretning af Østerkær bæk. 
Næste skridt bliver et møde medio december, hvor vi i fællesskab vil gennemgå området. Når 
det hele er blevet lidt mere konkret, er det meningen, at vi igen vil tage kontakt til lodsejerne 
og præsentere dem for projektet.

Overdrev ved Enhøj.
Ude i hjørnet af Hem præstegårdsplantage tæt ved Enhøj ligger der et lille overdrev med man-
ge sjældne planter og flere små gravhøje. Amtet har med ejeren haft en aftale om pleje af om-
rådet, så det ikke gror til i træer. Vi ved ikke, om denne frivillige plejeaftale bliver overtaget af 
kommunen, når amtet bliver nedlagt. Men for at sikre denne helt enestående lille naturperle, 
har vi planer om at få det fredet.

Lokalplan M.1.62  Oxendalen
Kort før sidste årsmøde fik vi lokalplan for byggeri ved Oxendalen til udtalelse. Vi ønskede, at 
byggeriet blev trukket mere mod syd, så det ikke kom til at ligge inden for strandbeskyttelses-
linien, og vi insisterede på, at beskyttelseslinien omkring en gravhøj blev respekteret. Vi anfør-
te, i lighed med amtet, at der ikke måtte bygges så tæt på skrænten mod Maren Finds dal, 
som man ønskede. Desuden kritiserede vi vejføringen gennem en gammel hulvej til Oxendalen 
og vi krævede en større garanti for, at træbevoksningen på den gamle kystskrænt blev bedre 
sikret. Lokalplanen er nu vedtaget, idet der sket visse ændringer, mest som følge af indsigelser 
fra Skov-og Naturstyrelsen og amtet. Vi mener fortsat, at vejføringen skal ændres og at træ-
bevoksningen langs kystskrænten skal sikres bedre og har derfor anket sagen til Naturklage-
nævnet.
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Lokalplan A.1.26 Boligbyggeri, Kongsdal
Vi har protesteret mod denne lokalplan, der tillader byggeri på Kongsdalbakken inden for 
strandbeskyttelseslinien. Kommunen har imidlertid forhandlet sig til rette med Skov-og Na-
turstyrelsen, så byggeriet med få ændringer er blevet tilladt. Argumentet var, at der i forvejen 
var en lokalplan for området, ganske vist for et andet byggeri
Det er frustrerende for os, at man nu i to tilfælde har fået lov til at bygge inden for strandbe-
skyttelseslinien, som ellers skulle håndhæves meget restriktivt. Det får os dog på ingen måde 
til at slække på tøjlerne. Vi ved, at mange finder det attraktivt at bygge tæt på kysten, men vi 
vil til enhver tid kæmpe for, at denne vigtige beskyttelseslinie ikke bliver overtrådt.

Lokalplan A.1.24 Dania.
Man har lavet en samlet lokalplan for hele Daniaområdet for bl.a. at sikre de kulturhistoriske 
værdier, men også for at fastlægge områder til industri og nye områder til blandet bolig og 
erhverv. Desuden er 3 områder, bl.a. Kridtgraven, udlagt til rekreative formål. Vi har gjort ind-
sigelse mod lokalplanen, som vi finder er alt for diffus, uden klare retningslinier for, hvad man 
må bygge hvor. Desuden planlægger man også her med en overskridelse af strandbeskyt-
telseslinien. Man anfører ikke, hvilke rekreative aktiviteter, man tænker på, f.eks. i Kridtgra-
ven. Som planen er formuleret, kan det være hvad som helst, f.eks. et vandland. Det vil vi 
gerne have nærmere præciseret. Lokalplanen er endnu ikke vedtaget.

Kommuneplan 2005-16.
For ca. 1 år siden kom et forslag til en ny kommuneplan. Vi har indsendt en lang og detaljeret 
kommentar/indsigelse til planen og det vil føre for vidt her, at komme ind på det alt sammen. 
Vi har kritiseret planen for at være meget lidt ambitiøs. Den fremtræder mere som en ønske-
seddel for det, man gerne vil have indføjet i den kommende Mariagerfjord Kommuneplan, end 
som en plan for Mariager kommune. 
Vi har også kritiseret den for ikke at indeholde en Agenda-21 strategi.
Set i relation til en detaljeret beskrivelse af byudvikling og herunder især bosætning, mener vi, 
det er ret påfaldende, at man ikke har en ligeså detaljeret beskrivelse af, hvordan man forestil-
ler sig, at udviklingen i hele havneområdet skal være. Vi mener, det er vigtigt, at man sender 
denne besked videre til den nye kommune – og det er bestemt ikke ligegyldigt, hvad havne-
området bliver brugt til. 
Vi har i det hele taget ofte været kritisk overfor kommunen for ikke at være på forkant rent 
planlægningsmæssigt. Vi mener, det er kommunen, og ikke private bygherrer, der skal be-
stemme, hvad der skal bygges hvor. Det er en uskik, at en privat bygherre f.eks. kommer og 
siger, at nu vil han gerne bygge boliger på havnen og så beder kommunen om at lave en lokal-
plan for det, uden at det måske var tanken, at der skulle bygges boliger på dette sted. 
Heldigvis er der nu sket det, at kommunen netop har vedtaget, at der bliver udfærdiget en 
gennemgribende plan for havneområdet, med offentligt møde og høring. Det bliver så spæn-
dende at se, om havnen bliver et offentligt rekreativt område, eller om man skal se det pla-
stret til med boliger.

VVM-sager.
Vi har i det sidste år behandlet 10 VVM-sager (vurdering af virkningen på miljøet) – og det 
drejer sig her om udvidelser af landbrugsbesætninger. Vi har foretaget en meget nøje vur-
dering af disse sager, idet selv en lille øgning af næringsstoftilførslen til fjorden er for meget. 
Der er fortsat alt for meget næringsstof i Mariager fjord og der skal ikke meget til, før det hele 
vælter, sådan som vi så det i 1997 og sådan som det var lige ved at ske i år. 
Det er glædeligt, at der nu er bevilget penge fra staten,  bl.a. til at forbedre miljøtilstanden i 
Mariager fjord. Amterne havde mange gode ideer til, hvordan dette kunne ske, og vi forventer, 
at kommunen vil tage tråden op og videreføre de miljøfremmende foranstaltninger, som am-
terne ikke kunne finde økonomiske midler til at gennemføre.
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Affaldsindsamling
Vi gennemførte igen i år en affaldsindsamling i form af strandrensning. Der var god tilslutning 
og der blev indsamlet en betydelig mængde affald.

Det var det væsentligste. Vi har selvfølgelig beskæftiget os med mange andre ting, bl.a. turar-
rangementer. Men vi slutter her.
Lokalkomiteen vil som sagt fortsat være der, men nu som en del af en større afdeling i den nye 
kommune.
Vi krydser fingrene for, at det kommer til at fungere godt.
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