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Referat af møde i 

Afdelingsbestyrelsen for DN Mariagerfjord 

 

Referat af møde torsdag d. 20.aug 2015 kl. 19.00 hos Kaj Edlund, Nedre Strandvej 67, 9500 Hobro, tlf. 

98524625/61779852 

 
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 og referat fra sidste møde 18.05.2015. Godkendt. 

 

3) Aktuelt emne til debat: Beskyttelse af §3/Natura 2000 områder (Mona og Alan) 

Lokal landmand har ryddet stort §3-område for træer i ond tro. Efterfølgende tjek ved kommunens folk 

viser, at området alligevel ikke regnes for §3-område. Man kan altså ikke stole på §3-kortene. Stedet er 

stadig Natura2000-område. §3 kun vejledende: kræver konkret vurdering, og et område kan vokse ud af 

beskyttelse. Problem at private kan undlade pleje. Vi kan ikke gøre noget i forhold til kommunens 

vurdering – ikke ankemulighed. 

Vi tager det op på samrådsmøde og evt. ved repræsentantskabsmøde. Også ved møde med kommunen. 

 

4)    Sager til orientering og til behandling 
a) Geografiske grupper – Arden: intet særligt, Hadsund: 20 m af Hjulrenden er tilladt forflyttet, 

men 100m ændret før indsigelsesfrist er udløbet, kunstig sø er halveret. Efter vores henvendelse 

har kommunen aftalt retablering af det ødelagte: deponeret jord skal fjernes, men søen forbliver 

halveret – Svend følger op på sagen; Svend synes sti ved Østergaarde burde med i kommunens 

vandretursoversigt – følger han op på, Hobro: der er mellem landmand, botanisk forening og DN 

aftalt en fornuftig behandling af omgivelser til hængesæk ved Tobberup, hvorfor anke er trukket 

tilbage; Ulstrup Grusgrav skal – efter vores opfordring - genoprettes til skov, vi har også efter 

henvendelse fået udvirket, at blå container ved Fyrkat Vikingecenter står skjult og opstilling 

begrænset til 3 år, Mariager: Gunderup råstofgrav: ejer er interesseret i samarbejde med DN. 

b) Projekt- og emnegruppe. 

1. Kontakt til kommunen. Kommunen vil foreslå tid for møde mellem 

kommunens ”vandfolk”, lystfiskere og DN. Ønsker til dagsorden til Kaj E. 

(vandløb, spildevand nævnes). 

Naturplejeprojekter 27.sep. i Linddale og 24.okt i Hobro Skov: 

Kommunen har kontakt til skole. Vi har kontakt til rollespilsefterskolen. 

2. Vandområdeplaner (Kaj N): 

Der er indsendt kommentarer til Udkast til Vandområdeplan 2015-2021 for 

Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Dels generelle kommentarer vedrørende 

vandløb og vandløbsvedligeholdelse, dels kommentarer til indsatsen ved 

udvalgte vandløb, kommentarer vedrørende søer generelt og specifikke 

bemærkninger om Madum Sø og Hannerup Sø, kommentarer vedrørende 

Mariager Fjord, samt nogle afsluttende bemærkninger om at DN-Mariagerfjord 

har oplevet høringsmaterialet uoverskueligt og besværligt at arbejde med. 

3. Såning af ålegræs i Mariager Fjord (Alan, Mona) 

A+M deltog i møde med kommunen om forskningsprojekt: man vil så ålegræs i 

yderfjorden; vores anbefaling kommer med på kort over projektområde. Kører 



over 5 år. Frø sås med maskine. Vi bør understrege, at det er ekstra hjælp til 

fjorden, ikke erstatning for N-begrænsning. 

4. Fredninger - Kielstrup Sø: de gamle fredninger harmoniseres og samles til én 

fredning, evt. udvidelse, forbedrede adgangsforhold, målsætning for pleje mv., 

fredningstjek: 4 fra Nordgruppen har været gennem de sidste dele ved 

Valsgaard-Bramslev-fredningen. Meget ”overdrev” er nu skov. Alan har fået fat 

i de gamle plejeplaner. De ryddede områder ved Bramslev Bakker gror desværre 

hurtigt til igen Fredningstjektresultatet sendes til DN og kommunen, Alstrup 

krat: Naturstyrelsen er ved at behandle grønt partnerskabs-ansøgning. Citta 

Slow vil gerne samarbejde. Visit Mariagerfjord, Birgittaforeningen m.fl. er også 

interesserede. DN giver 20.000 kr. til formidlingsprojektet. 

5. Biodiversitet.nu (Alan, Mona): spejdergrupper er orienteret. Der orienteres ved 

naturens dag, på økomarkedet mv. 

6. Besøg af Naturens ambulance: Annonceres i Kulturfjorden + egne kanaler. 

Integreres i økomarkedet 16. – 17. okt. både ude og inde. Mona, Alan, Kaj E., 

Gitte, Erik har meldt sig. Mona forsøger at få trøjer som præmier (udtrækkes på 

indgangsbilletter). 

7. Lokalplan H J Hansen mellem Vive og Østergårde: 

Der er klaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Kommunen har kommenteret og 

vi har svaret. 

8. Naturens dag: foregår ved Stinesminde. AKTIVITETER: 

3,5 km orienteringsløb (Tema: Naturen hvor du bor/spørgsmål om nærområdet). 

Lille præmie for deltagelse + lodtrækning om 200 kr. gavekort ti naturbutikken. 

Havneløb med ”tipskupon”, hvor svar er i ”Naturluppen”. Tilsvarende 

præmiering. 

Naturtjek: Alan hjælper med app. 

Giftfri Have:  bog + mærke uddeles ved registrering. 

Naturluppen. 

 

c) Andet til orientering: intet. 

 
5)   Kommunikation( de enkelte punkter behandles kun, hvis der er nyt) 

a. Hjemmesiden: intet. 

b. Podio. Facebook: send gerne billeder fra ture og arrangementer. 

c. Andet: ikke noget.  

 

6)  Sager under behandling (punkterne behandles kun, hvis nogen ønsker det). 
Intet behandlet. 

 
7) Foreningen og andre  

a) Samrådsmøde i Mariagerfjord kommune, Bramslevgård 12.sep. (KE): Dagsorden er udsendt. 

Ole vil orientere om stiprojekt under ”Erfaringsudveksling”.  

b) Årsmøde: kl. 19 d. 27.10. på Cafe K, Hobro. Jørn Eskildsen ordstyrer. Foredrag om myrer. Emner 

og input til beretning sendes til Kaj Edlund senest 1.10. Også gerne fotos. Kaj rykker jer, hvis I 

ikke sender noget! Kaj undersøger hvem, der er på valg. 

c) Repræsentantskabsmøde i Horsens 21.-22.nov. Hvem deltager? Kaj E. og Ole. 

d) Ture: deadline for omtale af næste års ture: 1.12. Beskrivelser sendes til Frans. 

e) Grønt Råd: intet. 

 

8)   Hvad skal i Nyhedsbrevet? Ålegræsprojektet/Alan, Naturplejearrangementerne/Kaj E., 

Kielstrup Sø-fredningen/Ole, Årsmødeforedrag-forskræp/Kaj E, Naturens dag og Naturens 

Ambulance/Mona. Deadline 31.8. 

 

9)  Eventuelt: Forslag til Miljøpriskandidater efterlyses. Der er invitation fra Rockwool til 

rundvisning i nybygget fabrik. Ingen tilstedeværende kan deltage. 

 

10)  Næste Møde: 3.11.2015 kl. 19 i Arden. 
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Møde slut kl.22:40. Referat/Kaj Nissen 


