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Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord (DN Mariagerfjord) 
Formand Ole Guldberg, Oxendalen 24, DK-9550 Mariager 
Tel.+45 9854 2122. E-post: formand@dn-mariagerfjord.dk 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 9. november 2010 
 
Tid: Kl. 19 - Sted: Kaj Edlund, Nedre Strandvej 67, Hobro 

Til stede: Ole Guldberg (OG), Kaj Edlund (KE), Svend Grønkjær Madsen (SGM),  Lasse Gundesen (LG), 

Anders Borgen (AB), Kaj Petersen (KP), Frans Julin (FJU), Kaj Nissen (KN), Frede Andersen (FA), Lene 

Skovborg Andersen (LSA),  

Fraværende: Kirsten Hjarnø Mathiassen (KHM), Henrik Wessel Fyhn (HWF), Børge H. Larsen (BHL), Niels 

Foged (NKF) Steffen Elmose (SE) 

 

Foreløbig dagsorden: 

 1. Godkendelse af dagsordenen og referater af bestyrelsesmødet den 23.08.2010. Referat 

vedhæftet. 

Referat og dagsorden godkendt. Ordstyrer: Kaj Edlund 

 2. Meddelelser og kort gensidig orientering om andre emner end nedenstående: 

En ny folketingsbeslutning giver mulighed for at fjerne gamle skibsvrag fra kysterne. Henvendelse til 

Landskabsstyrelsen. 

Ture kan indmeldes til Uffe Vesterberg inden 3. december. 

Når der opstilles vindmøller, får kommunen 88.000,-kr pr. MW, som kan søges til naturprojekter. 

DN fejrer 100 års jubilæum i 2011. Idéer til arrangementer efterlyses. Punktet behandles under punkt 

5a. 

Der planlægges en ”Hærvejsmotorvej”. Føringen berører sandsynligvis ikke vores kommune. 

 

 3. Interessegrupper. Orientering og evt. drøftelse af væsentlige sager: 

 a. Geografiske grupper 

Arden: intet nyt 

Hadsund: Det undersøges, hvordan der kan skaffes vand til Hadsund Syd 

Der er behov for pleje af Marienhøj Plantage. 

Skiltesagen med en lastbil er foreløbig løst ved at lastbilen er flyttet ind bag hegnet. 

Hobro: Der er opsat en Stark-reklame på den store silo. Der må så vidt vi ved kun sættes reklamer 

op, hvis der drives virksomhed fra ejendommen. Lovlighed bør undersøges. 

DN har anket en tilladelse til en stålhal i Snæbum. Sagen er vundet i Naturklagenævnet. 

DN havde forhandlet sig til rette til en linieføring af kabler gennem et overdrev ved Snehøj-

gård/Skivevej. Verdo er gået i gang før endelig tilladelse og har gennemgravet et overdrev med 

vådområde. Kommunen vil forhåbentlig politianmelde.  

Der er givet landzonetilladelse til opførelse af et redskabsskur ved en bådebro ved nordkysten i Ho-

bro. Skuret vil skæmme kystlinien. DN følger op på sagen. 

Digterparken spøger stadig. Det er et fint overdrev, der burde være beskyttet. 

Der er desværre igen sket en fejl, så naturgenopretningen i Østerskoven endnu ikke er gået i gang. 

Stisagen ligger hos politiet. 

Der er fortsat ikke sket noget i sagerne om skiltning ved Randersvej, shelters ved Glenstrup Sø og en 

affaldssag. 

Mariager: Der er sket terrænændring ved Fladbjerg. Kommunen har reageret. 

Vi har tabt en sag i Gunderup om fældning af en skov pga. råstofindvinding. 

 b. Projekt- og emnegrupper: 

 1) Miljø: intet nyt 

 2) Affald: Når der i forbindelse med nedbrydning produceres mere end 1 tons affald, skal 

Kommunen orienteres. Ordningen er vist ikke brugt siden år 2000. Ole spørger Kommunen, 

hvordan affaldsplanen administreres. 

 3) Husdyrbrug: Mogens har kørt en del sager 
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 4) VVM: Renseanlæg: Der er et hovedforslag ved Buddum, og alternativt forslag ved Øster 

Lounkær. Kommunen vil nok trække hovedforslaget tilbage, da det viser sig at anlægget skal 

piloteres 27 meter ned. Imidlertid virker Buddum løsningen bedre set fra et natur-synspunkt, 

da Øster Lounkær ligger i kystnærhedszonen tæt på et Natura2000 område. Der er ingen 

planlægningsmæssige argumenter for Øster Lounkær. 

Tilførslen af fosfor til Fjorden reduceres med 9%, og merudledninger i forbindelse med spidsbe-

lastninger reduceres. Alt i alt vurderer vi, at det vil være en fordel med en samlet løsning for 

kommunen, men vi bør kommentere, at vi er forbeholden overfor løsningen ved Øster Loun-

kær. Kaj formulerer et brev. 

 

 5) Kommuneplan mv: Vi har tabt første del af Hadsund Syd, hvor vi klagede over, at det stri-

der imod regionsplanen. I anden omgang har vi klaget over, at planen strider imod Kommu-

nenplanen, da den strider imod befolkningsfremskrivningen. Vi afventer Naturklagenævnets 

afgørelse. 

 6) Agenda 21: Intet nyt 

 7) Vandløb: Intet nyt 

 8) Klima: Statusrapport for Klimakommune er rundsendt. Foreløbig er Kommunen foran planen. 

 9) Golf: DN har klaget til Statsforvaltningen over, at en tilladelse til fairway anvendes til tee 

sted. Ved Hul 3 er der givet tilladelse til spil, hvis der etableres et hegn, som ikke er der end-

nu. I området, der er udlagt til rough slås græsset så ofte, at det ikke kan betegnes som god 

landbrugspraksis. Vi afventer Statsforvaltningens behandling. 

Der er kommet en ny ansat, som har taget initiativ til at dialog med bl.a. DN. Golfgruppen tager 

et møde med ham. 

 10) Vand- og naturplaner: Der er 8 Naturplaner i vort område.  

Kastbjerg Ådal: Steffen og Per Edgar ser på den. 

Villestrup Ådal: Frede ser på den. 

Øster Lounkær: Svend ser på den. 

Skals Ådal m.v.: Kaj N og Hobro ser på den. 

Kielstrup Sø: Ole ser på den. 

Rold Skov, Madum Sø m.v.: Frede ser på den. 

Tofte Skov, m.v. Lasse ser på den. 

Nibe Bredning, Halkær Ådal m.v.: Ligger uden for vort område 

Mariager Fjord: Ole ser på den. 

Der er deadline i april, men Samrådet skal orienteres omkring Nytår for at koordinere indspil.  

 

Vandplaner: 

Mariager Fjord er den største vandplan. Mads fra Hobro ser på den, og Ole ser på dele af den. 

 

 11) Fredninger.  

Ole har været til møde og rundvisning med naturklagenævnet i Alstrup Krat. Den endelige afgø-

relse kommer i løbet af vinteren. Grænser kommer stort set til at følge planen. 

Formidlingen af fredningen ved Ajstrup bliver indviet til foråret. Der er dog stadig problemer med 

at gennemføre pleje af området. Et overdrev er ved at gro til, og flere områder med gran 

skulle have været fældet inden 2010, men der sker ingen ting! Vi afventer lige kommunens 

svar på vor henvendelse om det, men ellers må vi taget det op med hovedforeningen eller 

anmelde kommunen for manglende overholdelse af fredningsbestemmelserne 

 12) Andet: intet nyt 

 

 4. Fælles temaer og projekter: 

 a. Grønt Råd: Per Edgar og Ole forsøger at lave en stiforbindelse mellem Kastbjerg Å og Mariager 

via Mosely. 

 b. Status/forslag til projekter: Miljømilliarden, Grønne partnerskaber, LAG Himmerland In-

tet nyt 
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 c. DN Nettet og hjemmesiden: Der glipper for meget, fordi der er for få af os, der bruger DN-

nettet aktivt. Alle opfordres til at se på sagerne, og kommentere på sagerne. Vi tager der op 

igen, når den nye bestyrelse konstituerer sig. 

 d. Andet: intet nyt 

 

 5. Arrangementer (evaluering eller tilrettelæggelse af ture, møder o.lign.): 

 a. Turplanlægning: Vi bør planlægge ture til fredede områder i vort område i forbindelse med DNs 

100 års jubilæum. 

Mariager: Alstrup Krat og Ajstrup Fredning 

Hobro: Vandløb ved Hvilsom og Trinderup Krat 

Hadsund: Tofte skov og Lindale 

Arden: ?? evt. Kielstrup Sø og åbningen af Låenhus Stien 

Tilbagemelding inden 3. december, hvor der er deadline til kommunens naturfolder. Send forslagene 

til Frans inden 1. december. 

 b. Eksterne (referat af afholdte arrangementer, tilmelding til kommende møder, kurser, ture osv.): 

Svend, Frans og Ole tager med til repræsentantskabsmødet. 

 c. Årsmøde.  

Dirigent og foredragsholder er på plads.  

Et foreløbigt udkast til Årsberetningen er rundsendt. Den er foreløbig godkendt.  

Kaj N tager fremviser med. Ole tager lærred med. Kaj P taget PC med. 

Lene ønsker ikke at fortsætte. 

Indkaldelse: Ingen annonce, men pressemeddelelse. 

Dagsorden: Ole laver en. 

Vi mangler akut kandidater til bestyrelsen.  

  

 6. Eventuelt, herunder næste møde: 

Konstituerende møde efter årsmødet. Møde igen omkring uge 3. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anders 


