Hobro d. 18.maj.2015

Referat af møde i

Afdelingsbestyrelsen for DN Mariagerfjord
Referat af møde mandag d. 18.maj 2015 kl. 19.00 hos Ole Guldberg, Oxendalen 24, 9550 Mariager, tlf.
98542122
Deltagere; Ole, Frans, Kaj E, Lasse, Svend, Alan, Mona, Kaj N.

Dagsorden/referat:
1) Valg af ordstyrer: Frans valgt - og referent: Kaj N valgt.
2) Godkendelse af denne dagsorden: pkt 4) b) 12 og 13 tilføjet - og referat fra sidste møde 17.02.2015:
Alan havde forskellige rettelser, der sendes til Anders, som bedes rette referatet til, inden det lægges på
Podio og hjemmesiden.
3) (Evt. aktuelt emne til debat) – intet.
4)

Sager til orientering og til behandling
a) Geografiske grupper
- Arden: Alan har set på og ekspederet alle tilsendte sager.
Moserydningssagen: Mariagerfjord Kommune har trukket sin dispensation til rydning af moser
ved Lundgaard Hedevej 36 tilbage efter DN-sekretariatets protest over, at der ikke var sat vilkår
om, hvordan plejen skulle udføres. Allan refererede behandlingen af sagen, som Brian Andersen
og Kaj N har været involveret i. Meddelelsen fra kommunen er videresendt pr mail fra Therese fra
sekretariatet og kan derfor ikke ses i Podio. Vi er ikke imod rydning af mosen, hvis den foregår på
et passende tidspunkt, men vi er betænkelige ved husdyrbrugsudvidelsen med rydningen som
vilkår. Vi må holde øje med evt. ny afgørelse fra kommunen.
- Hadsund: Lokalplanforslag vedr. oprettelse af rekreativt område ved Hadsund syd: der skal
være hjorte inden for hegn og ikke adgang for offentligheden. Grundejerforening ville gerne have
åbnet for adgang, men det bliver der ikke. DN ikke involveret i sagen – sekretariatet mener ikke vi
kan gøre noget. Har ikke reelt noget med rekreativt område at gøre.
Svend har spurgt kommunen om sø ved Visborg: søen halveres på grund af dræning. Ikke svar fra
kommunen efter tre uger. Svend følger op.
Korsikanerskoven: 3 sommerhuse på lille areal – helt ud til strandbeskyttelseslinjen med have
uden for beskyttelseslinjen. Det er Naturstyrelsen, der har ansvaret. Svend har sendt billeder og
klage over overskridelse af strandbeskyttelseslinjen til naturstyrelsen. Kaj E er blevet ringet op af
en beboer i området, der er utilfreds med byggeriet: beboeren får tilsendt vores klage. Blandt andet
utilfreds med jordvold. Vi forventer, der kommer en sag ud af det.
Bustur til Tofte skov. Bekræftet i januar: bus til 51 personer. Ugen før meldes tilbage om 47
tillmeldte, men der var reelt 49 i bus til 47: 2 stod op. Busselskab ville ikke give prisreduktion.
Bortset fra det, en rigtig god tur. Godt vejr. Gentages 2017.
- Hobro: mange små sager. Udvidelse af stadion DS-Arena ind i fredsskoven – Kaj E var inviteret
med til besigtigelse. Ikke noget vi gør noget ved. Det lykkedes at få flyttet kunstværket fra
Sildehagen. Nu omgivet af borde og bænke ved lystbådehavnen. Simested Å-vådområdeprojekt:
der er afgivet grundigt høringssvar i forhold til vvm-høring. Sag om lagerhal på Gettrupvej
vundet. Hængesækdispensation anket: DN’s sekretariat har sammen med Botanisk forening anket
Mariagerfjord Kommunes dispensation til tilstandsændring af hængesæk, Tobberupvej 5, Hobro.
Hængesækken er omgivet af bygninger, gyllebeholdere og græssende kvæg, så stærkt truet. Vi
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anker ikke mindst fordi der dispenseres med lavere krav end der tidligere er afvist i ankesag, som
vi vandt i 2008. I anken anføres at kommunen ikke har vurderet naturkvaliteten siden 2008.
Sekretariatet har udfærdiget anken i samråd med Kaj N og Kaj E.
- Mariager: kun småsager.
b) Projekt- og emnegruppe.
1. Kontakt til kommunen. Naturplejeprojekt.
Møde med kommunens naturafdeling i marts: ved Fyrkat - evt.
fredningsrevision/-udvidelse afventer afgørelse om verdensarv. Så på vandløb,
der krydser og løber over vej. Møde på rådhus i Hobro: referat foreligger ikke
endnu – noterne forsvundet. Måske to naturplejeprojekter i efteråret.
Formodentlig det ene på gravhøj. Kommunen har annonceret naturpleje i
Linddale 27. sept. – DN ikke involveret.
Vandplanafdelingen vil gerne have møde med os – det følger Kaj E op på.
2. Vandområdeplaner (tidsfrist 23.juni)
Kaj N demonstrerede, hvordan Vandområdeplanen studeres i MiljøGis på
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv2h2014
Kaj N laver liste over, hvad der skal kigges på: vandløb, søer, grundvand - og
fordeler: Steffen og andre fra sidst involveres. Kaj N samler trådene, Forslag og
indsigelser sendes til Kaj N inden 10. juni.
3. Fredninger
Kielstrupfredning besigtiges ons. 27. maj kl. 9. Kaj E og Ole deltager. Ole tager
noget med om stiforløb.
Møde med naturklagenævnet ved Ajstrupfredningen om hulvej i
Havkjærskoven: ejeren ønsker plads til store skovmaskiner. Ole foreslog
alternativ vej og protesterede mod fældning af træer langs hulvejen. [Ikke svar
fra naturklagenævnet ved bestyrelsesmødet, men sagen efterfølgende tabt]. Hele
Naturklagenævnet til stede, men Naturstyrelsen ikke præsenteret ved mødet.
Fredningstjekprojektet: nordgruppe-gruppe tager ud på Bramslev fredningen.
Allan kan ikke finde plejeplan for Bramslev Bakker. Spørger kommunen.
4. Biodiversitet.nu
App kommet. Man kan også klare det uden smartphone. Nyt navn: naturtjek.
Alan orienterede om de 30 arter man skal indberette. GPS viser stedet og man
kan indberette biotop. App rigtig god, men vigtigt at gps er godt indstillet. Alan
reklameret ved superspejderdag ved skovens dag. Der kommer et
spejderrmærke, som spejdere kan få, hvis de er gode til at tjekke . Alan og
Mona følger op og tager kontakt til den ansvarlige for alle spejderne/lederne.
Alan sender ud til alle spejderledere i kommunen m-fl. God indgangsvinkel til
dn-medlemmer. Man finder det let at indberette. Med i nyhedsbrev og på lokal
facebook.
5. Affaldsindsamling
Mange flere foreninger og organisationer med i år: 39 indberettede + mindst 5
der ikke indberettede; sidste år 24 indberettede. Der var flere deltagere end
tidligere. Glade for at der var handsker og veste til børn. Forslag om
teleskopstænger, nok ikke realistisk. I Mariager var der initiativ fra
handelsstands- og turistforeningen, hvilket resulterede i indsamling forudgående
onsdag. Pinseskolen deltog med 110 efterskoleelever + lærere: helt enorme
mængder blev samlet ind. Sandwichskilte fungerede godt – fangede tilfældigt
forbipasserende. Grønt råd lovede skilte, men de kom for sent. Grupperne blev
opfordret til selv at melde sig, så de fik sendt sække etc. direkte fra DN.
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Pause.
6. Deltagelse i fredningsnævnsmøder 23. februar og 11. maj
Lindale: ingen problemer. Valsgaard Bæk: genoprette hærvejsspor:
informationsskilt op - ikke problem. Også nogle småsager med skilte og huse.
Uden problemer.
7. Besøg af Naturens ambulance

Kommer ved pakhuset. Dorthe og Mona skal se på pakhuset vedr.
placering mv. Opfordrer folk til at være frivillige 16. – 17. oktober,
fredag – lørdag i efterårsferien. Mona sørger for foldere (”Ole Guldberg”
er på folder erstattet af ”Kaj Edlund” v. hj.a. klistermærke). Reklamere
for naturtjek der. Aftales med naturens ambulance – ellers v. Alan.
8. Lokalplan for H J Hansens område mellem Vive og Østergaarde
Kommunen har sendt forslag ud til lokalplan og kommuneplantillæg. DN klaget
over, at der ikke er en miljøvurdering. Jens Peter Mortensen vurderet, at der ikke
er regnet på PBC og dioxin, så anket til natur- og miljøklagenævnet.
Lokalplankommentarer har Ole lavet udkast til og Kaj + Nina redigeret.
Konkluderer at virksomheden ikke skal have lokalplangrundlaget godkendt.
Skrotfirmaet har skruet ned for blusset/er delvist nedlukket. Kun to mand.
Firmaet har 13 andre steder i landet, så DN opfordrer til at lukke ved Vive nu.
Sekretariatet har været særlig opmærksom på miljøforholdene. Naturstyrelsen
vil dispensere fra strandbeskyttelseslinjen. Kommunen svarer at
miljøgodkendelsen ikke er en del af plangrundlaget. Ole kontakter sekretariatet
om DN’s reaktion.
9. Giftfrie haver
Kampagne om at man kan registrere sin giftfrie have: man får bog og månedlige
nyheder om hvordan haven passes. www.giftfrihave.dk. Samarbejde med
landsforeningen Praktisk Økologi. Evt. arrangement sammen med dem. Mona
forsøger at få fat i nogle af dem/haveambassadører.
Rekvirerer materialer til naturens ambulance + omtales i nyhedsbrevet.
10. Folketingsvalg
Vi vil ikke selv arrangere valgmøde.
11. DN’s kommunikationspolitik og –strategi
For overordnet til at vi vil diskutere det i bestyrelsen.
12. Naturens dag
2. søndag i september. Nordgruppen vil være i Stinesminde: reklame for
naturtjek og giftfri haver. + ”Naturluppen”, Mariagerfjord. Mona og Gitte har
været på kurser – naturguide- og synlighedskursus. Har masser af ting fundet i
naturen: spætteværksted, spiste grankogler, nødder, mirabellesten etc.
Puppehylstre, udstoppet muldvarp, pels fra halsbåndsmus, fjer etc,. Tema:
naturen hvor du bor kl. 11 – 16 i Stinesminde. 2 bilmagnetplakater med
”Naturluppen”. Tilsvarende skilte med DN-Mariagerfjord en god ide. Mona
undersøger pris mv.
13. Regional vækst- og udviklingsstrategi 2015-18

Mest råstofindvinding relevant for os, men også andet. Vi foretager os
ikke noget.
c) Andet til orientering
Råstofplankommentarer indsendt.
Afgørelse vedr. Skovbovej 58: enstemmig tilbagevisning fra Naturklagenævnet. Sag vundet.
Stiprojekts afslutning: sti fra Rold skov til Stinesminde indvies 31. maj. Lille stiforløb ved
Valsgaard.
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Fra Ajstrup til Hadsund. Fra Mosely til Kastbjerg Ådal. Oplysningsplakater og standere med
informationstavler sat op fx ved Hobro Havn. Sheltere i Hørby Plantage. Indvielse 20. juni af hele
stiprojektet. Vi må følge op på projektet.
Natura2000planerne: på baggrund af diverse input indsendte Kaj N kommentarer til 5 områder.

5) Kommunikation (de enkelte punkter behandles kun, hvis der er nyt)
a. Hjemmesiden Intet nyt - bortset fra nyheder.
b. Podio: brug søgefunktionen, hvis du skal finde konkret sag – ses øverst til højre på siden

(lup).
Facebook: mest til folkelig oplysning og aktuelle nyheder. Send gerne aktuelle billeder fra
arrangementer til Mona + gerne ledsagende oplysninger om deltagerantal osv. bare et par linjer.
Billedkvaliteten ikke så afgørende.
c. Andet: intet.
6) Sager under behandling (punkterne behandles kun, hvis nogen ønsker det).

Intet.
7) Foreningen og andre
a) Samråd (KE)

Kaj E refererede. Botanikkursus 13. juni på Livø. Tilmelding til Kaj E. 5. juni.
b) Årsmøde (dato, sted, ordstyrer, oplægsholder?)
Ordstyrer: Jørn Eskildsen forespørges.
Forslag til oplægsholdere: Forslag: Søren Skov vedr. nordjysk natur eller Hans Joachim Offenberg
vedr. myrer. Mest stemning for myrer. Kaj E. undersøger.
c) Repræsentantskabsmøde i Fåborg 21.-22.marts.
Der henvises til referatet.
d) Ture: Anders gentager arr. om korn: ”Kornets mangfoldighed” 3. juli kl. 13-15.
e) Grønt Råd: intet nyt.

8) Hvad skal i Nyhedsbrevet?
”NaturTjek”/Mona, Giftfri Haver/Mona, Affaldsindsamling/Alan, Naturens dag/Alan. Tofte
Skov/Svend.
Deadline: 30. maj.
Naturens ambulance venter til næste gang.
9) Eventuelt:
Kaj E viste hvor diverst et materiale, han som formand modtager - lige fra brochurer om at
holde høns til anonymt brev om overtrædelse af fredningsbestemmelse.
10) Næste Møde: torsdag d. 20. august i Hobro.
Mødet slut kl. 23:15.
Referent: Kaj Nissen
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