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DN Mariagerfjord 

Årsberetning 2022 

 
 

Indledning 

 
Vi har i dag valgdag, og det bliver spændende at se, hvad den 

kommende regering vil gøre på områderne for natur, miljø og klima. 

I Danmarks Naturfredningsforening har vi mærket stigende interesse for 
disse områder afspejlet af et støt stigende medlemstal, som pt er ca. 

132.500. Lokalt har vi 720 medlemmer i kommunen. 

 
Selv om vi er en gammel forening er vi på ingen måder stillestående. De 

sidste år har vi i beretningen omtalt, at der har været skiftet en del ud i 

DN’s ledelse både politisk og administrativt. Den nye ledelse arbejder på 
en del organisatoriske ændringer, hvor vi lige vil omtale nogle få af dem. 

 

Der er ønske om, at vi i højere grad kender hinanden og arbejder for de 
samme mål, efter at mange aktive har været med til at fastlægge 

foreningens politikker. Derfor foreslås det på næste 

repræsentantskabsmøde senere i denne måned, at man næste år i 
stedet for to almindelige rep-møder med ca 200 deltagere i stedet laver 

et stort fællesmøde i foråret med 600-700 deltagere og over tre dage i 
stedet for 2, og så blot holder det andet rep-møde som zoom-møde. 

Dette skulle gerne bringe mange flere aktive ind i centrale debatter om 

DN’s holdninger og fremtid. 
 

Vi har tidligere set nogle eksempler på, at grupper af personer, som var 

uenige med DN i konkrete enkeltsager meldte sig ind i dagene op til et 
årsmøde, stillede op til bestyrelsen og overtog flertallet her. Det har vi 

prøvet at imødegå ved at ændre vedtægterne, så man nu skal have 

været medlem i 2 måneder for at kunne stemme og opstilles til en 
afdelingsbestyrelse. Dette vil modvirke pludselige reaktioner på 

enkeltsager og også give bestyrelserne bedre tid til at forberede evt. 

modstand. 
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Fredninger. 

Vi har stadig gang i to fredningssager, nemlig bakkelandskabet ved 

Kielstrup Sø og Kridtgraven ved Mariager. 

Kielstrup Sø fredningen   
 
Der er ikke sket noget nyt – vi afventer stadig en afgørelse fra 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Dania Kridtgrav 

 

Desværre blev vores forsøg på at få fredet kridtgraven ved Assens 
underkendt af Miljø- og Fødevareklagenævnet bl.a. med den 
begrundelse, at orkideerne var sikret igennem artsfredningen. Igen 
i år har vi alligevel måtte se, hvordan titusinder af meget sjældne 
orkideer og andre planter fuldstændig er blevet slået ned i juli 
måned. Altså meget før de fik en chance for at smide frø og samle 
næring til næste års blomstring. Når blomsterne forsvinder på et 
30.000 kvm stort område, forsvinder også pollen og næring til alle 
de sjældne insekter i området, som blandt andet tæller 5 og 7 
plettet køllesværmer. Det viser sig, at grunden til, at ejeren har 

ladet stykket slå, skyldes en regel om braklægningsstøtte, som 
kræver at stykket skal slås i perioden fra 21. juni til 15. september, 
hvis ikke hestene har spist nok af bevoksningen. Så samtidig med 
at man opfordrer virksomheder og private til at lave vild 
blomstereng af hensyn til vores biodiversitets krise, betaler vi, som 
skatteborgere, støtte til landbruget, for at de skal slå deres vilde 
enge på et for naturen meget dårligt tidspunkt. Vi har nu dels 
opfordret ejeren af Kridtgraven til slå så sent som muligt fremover, 
samt sendt en skrivelse til Miljøstyrelsen om problemet, med en 
opfordring til at ændre datoen, så der tidligst må slås efter 1. 

oktober. 
 
 

Stien ved Mariager Camping 
 

Efter at vi sidste år fik lovning på, at kommunen ville hjælpe med 
at forbedre stiforholdene lang kysten ved Mariager Campingplads, 
fik vi i foråret noget af en overraskelse, da kommunen pludselig 
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gav campingpladsen lov til at lukke stien for alle andre end 
pladsens gæster. Vi har derfor anket sagen til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, da Århus Amt allerede i 1996 gav os ret i, at 
alle har ret til at færdes på stien langs kysten. Vi venter stadig på 
afgørelsen af vores ankesag, og vil indtil da, opfordre alle til at 
benytte sig af deres ret til at færdes langs vores kyster, og ikke 
lade sig skræmme af skilte med teksten privat strand eller vej. 
 

 
 
Samarbejde med kommunen. 

 

 

Møde med naturforvaltning.   

 
Vi har en tradition for at mødes med kommunens naturforvaltning 
mindst en gang om året for at drøfte emner af fælles interesse. 
I år fandt mødet sted 5.sep, hvor vi startede med en tur i 
Linddalene ved Hadsund efterfulgt af et møde på rådhuset. 
Her diskuterede vi bl.a.  

• Mere plads til naturen 

• Bedre forhold for padder 

• Adgang langs kysten 

• Overordnet planlægning for områder til vedvarende energi 

• Stier ved Mariager 

 
Møde med kommunens vandafdeling 

Mødet foregik den 28. september. Også sportsfiskere, fritidsfiskere 
m.fl. var repræsenterede 
Emner: 
 
Vandplan III – hvordan går det med projekterne?  

Status på separatkloakering 
Status på overløbsbygværker 
Status på miljøforhold i Mariager Fjord 
Retablering af vandløb. 
Sluseprojekt i Hobro 
Vandløbssyn 
Status på tilkobling fra Rebild og Vesthimmerlands kommuner til 
renseanlægget 
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Kommunens DK2020 arbejde og større natur- og klimaprojekter 
Forbedringsmuligheder for fisk i Glenstrup Sø og tilløb 
 

Grønt Råd 

 
Siden sidste årsmøde har der været 4 møder i Grønt Råd. 
Mange forskellige emner har været til debat: 
- Orientering om det kommende arbejde med klimadagsordenen, 
herunder udarbejdelse af en klimahandlingsplan, der skal være 
færdig i 2023 og desuden vil tilpasse sig klimaforandringerne 
- Orientering om status vedrørende undersøgelser om muslingebrug 
i Mariager Fjord. 

- Drøftelse om naturnationalparker på statslige arealer 
- Vådområdet ved Lounkær og Helberskov. 
- Status vedrørende biodiversitetsstrategien. 
- Arbejdet med ny affaldsplan 
- Natur på tværs – orientering om fælles nordjysk naturprojekt. 
Ved det sidste møde i august 2022 var der arrangeret en naturtur i 
Tofte Skov, hvortil også politikere var inviteret. Man drøftede i 
denne forbindelse en mere dynamisk og vildere naturforvaltning. 
Ved det sidste møde i 2021 tog vi afsked med Jørgen Ussing som 
formand for Grønt Råd. 

Ny formand blev fra 2022 Bjarke Uffe Jensen og Anders Horsten 
blev sekretær for rådet. 
 

 
Beretning fra arbejdsgrupper under bestyrelsen: 

 

Fuglegruppen  

 
Fuglegruppen har også i år bygget og opsat endnu flere natugle- og 
tårnfalkekasser, så vi er nu oppe på 170 kasser.  Ellers har året 
været præget af, at vi har bygget specieldesignede mursejlerkasser, 

som er blevet opsat i kirketårne samt på Hobro sygehus. Hver 
kasse er blevet tilpasset til kirkernes forskellige tårnvinduer, således 
fuglene kun kan flyve i redekasserne og ikke ind i bygningen.  
Til Fjordens dag i Stinesminde blev der samlet mere end 40 
mejsekasse byggesæt af de besøgende, som de gratis har kunnet 
tage med hjem og hænge op i deres haver.  
Som noget helt specielt har vi i år indledt et samarbejde med biolog 
Lars Bo Jacobsen om ringmærkning af ugle og tårnfalkeunger. Det 
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har været en meget stor oplevelse for gruppens medlemmer at stå 
med en falke- eller ugleunge i hænderne, samt at have fået indsigt 

i, hvor kort et liv mange af ungerne desværre får, da vi har 
modtaget tilbage melding om 9 døde fugle.  
I år har vi, som noget nyt, modtaget økonomisk støtte fra 
Sparekassen Danmarks fond, hvilket vi er meget taknemlige for. 
 
 

Biogruppen  
 

I år lykkedes det endelig Biogruppen at få overtalt nogle 
virksomheder i Mariager til at lave 3.000 kvm af deres græsplæner 

om til vild blomstereng. Arbejdet blev udført af 5 frivillige, efter at 
en maskinstation havde fræset plænerne op. Det var hårdt arbejde, 
men virksomhederne kvitterede med drikkevarer og frokost. 
Efterfølgende blev der også lavet 500 kvm ved Frikirken i Mariager, 
ligesom vi har leveret frø til nye bede ved Kongsdals bakken ved 
Assens. Her til sidst har vi indledt et samarbejde med Hohøje 
Grundejerforening i Hobro om etablering af 3-4.000 kvm vildeng. 
Så efter to år kan vi afslutte projektet med en stor grad af succes, 
selv om målet med at finde virksomheder i alle de store byer ikke 
er lykkedes. Nu håber vi projekterne vil inspirere andre til at gøre 
det samme. Vi er fortsat klar med rådgivning. 
 
Paddegruppen 

 

Paddegruppens mål er at øge antallet af gode vandhuller, samt 
udbrede kendskabet til hvilken betydning de har for biodiversiteten. 
Der er desværre alt for få små vandhuller, og de tilbageværende er 
ofte tilgroet, udtørret eller for kolde pga. af skygge fra træer. 
Derved kan de ikke fungere som gode levesteder for padder, 
vandinsekter, planter m.v. Vi er begyndt på en registrering samt 
haft møde med kommunens naturafdeling om et samarbejde, hvor 

vi bl.a. fik oplyst, at regnvandsbassinerne fremover bliver ændret 
fra tørre til våde bassiner, hvilket vil give gode levemuligheder for 
padderne. 
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Landbrugsgruppe  

 

Vi har etableret en landbrugsgruppe, som vil prøve at lave et 
samarbejde med kommunen, landbruget (Agri Nord) og DN 
omkring status/videre forløb af lokale projekter om udtagning af 
lavbundsjorde. 
 

 
Biogasanlæg Hobro Nord 

 

I DN går vi ind for den grønne omstilling. De voldsomme og hurtige 
klimaforandringer truer ikke kun mennesker, men hele det 

naturgrundlag vi er en uadskillelig del af. Derfor anerkender vi også 
nødvendigheden af at udlægge betydelige landarealer til grønne 
energianlæg, især hvis disse arealer tidligere har været brugt til 
CO2 belastende foderproduktion. 
 
DN-Mariagerfjord deltager i projektets følgegruppe og vi ser frem til 
fortsat at være en konstruktiv medspiller for at sikre at projektet 
udvikles med så få negative påvirkninger på natur og miljø som 
muligt 

 
Før sommerferien købte firmaet Generator ApS imidlertid projektet 
"AN-Biogas Hobro Nord ApS" af AgriNord. Da de nye ejere samtidig 
ønskede at lave justeringer i det planlagte biogasanlægstekniske 
opbygning og design, herunder blandt andet tanke og 
rensningsteknologi betød det, at forudsætningerne for 
miljøkonsekvensvurderingen ændrede sig. Sagen blev derfor taget 
af dagsordenen på byrådsmødet den 24.8.2022 og der har ikke 
siden været indkaldt til møder i styregruppen. 
 
 
 
 

Energipark Handest Hede. 
 

Eurowind Project A/S ønsker at opstille et solcelleanlæg på Handest 
Hede øst for motorvej E45. Solcelleanlægget placeres omkring 6 
eksisterende vindmøller. Der planlægges ligeledes for et 
elektrolyseanlæg, der kan lagre energien i brint. Sammen med de 
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eksisterende vindmøller vil de nye anlæg udgøre Energipark 
Handest Hede. 

Som udgangspunkt er vi positive over for projektet, men ønsker at 
påvirke det, så naturindholdet bliver størst muligt. Derfor har vi 
nedsat en arbejdsgruppe, som har taget kontakt til 
vindmøllefirmaet og indledt en dialog. 
DN skal komme med et oplæg, og det vil vi prøve i samarbejde 
med sekretariatet at udarbejde i næste uge. 
Vindmøllefirmaet er meget positive overfor et samarbejde med os, 
så vi tror det kan lykkes både at producere grøn energi og give 
naturen bedre forhold. 
 
Arrangementer 
 

Affaldsindsamling 

 

Affaldsindsamlingen i år fandt sted i uge 13, fra 28.marts til 3. 
april. 
Forskellige skoler samlede ind i løbet af ugen og om søndagen blev 
der indsamlet fra de 4 indsamlingssteder i kommunen. 
I alt blev det til 1302 kg, hvilket var noget mindre end sidste år, 
hvor der blev indsamlet 2000 kg. 
Det er dog næppe udtryk for, at der ligger mindre affald og flyder, 
så vi håber på et endnu større fremmøde næste år, hvor 
indsamlingen finder sted i uge 12. 
 
 

Naturens dag 

 

Også i år blev der som led i  Naturens uge arrangeret Fjordens Dag 
i samarbejde med Stinesminde Borgerforening og andre frivillige 
organisationer. Det blev afholdt søndag den 12. september i 
Stinesminde. I det flotte vejr var arrangementet rigtig velbesøgt og 
især mange børnefamilier deltog i de mange aktiviteter. Der var 
bl.a. samling af fuglekasser, fuglequizzer og igen i år en populær 
minibioblitz, hvor børnene fandt dyr i havneområdet og fik hjælp til 
at bestemme dem. Rejerne blev bagefter stegt på bål og spist 
sammen med snobrød. I teltet informeres der om foreningens 
aktiviteter og det er generelt en dag, der når bredt ud med 
oplysninger om vores fantastiske natur og vigtigheden af at bevare 
den. 
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Afslutning. 

 

Apropos valg så skal vi som næste punkt på dagsordenen vælge 4 
medlemmer til bestyrelsen for de næste tre år. 
Til allersidst lige lidt også om de ”menige” medlemmer af vores 
afdeling. Vi har i alt ca. 720, og som noget nyt vil vi fremover til 
alle nye medlemmer udsende en lille velkomsthilsen fra afdelingen 
med en række oplysninger om muligheder for at gøre en indsats ud 
over at betale kontingent – det er selvfølgelig helt frivilligt, men vi 
kan sagtens bruge hjælp fra nogle flere til vores mange aktiviteter. 
 
 


