Mariagerfjord den 24. oktober 2017

Til

Paneldeltagerne på DN Mariagerfjords vælgermøde den 9. november 2017

Vedr. Emner til debat
Mariagerfjord er begunstiget af en meget høj naturkapital i et karakteristisk moræne- og istidslandskab
omkring Mariager Fjord, som af mange ses som en af Danmarks fineste fjorde. Mod Kattegat i øst kantes
kommunen af den hævede havbunds flade landskab, mod vest domineres den af fortidsminder og de
brede ådale omkring Simested og Skals åerne. I nord har kommunen halvdelen af Danmarks største skov,
der forbinder sig med Mariager Fjord ved en af Danmarks bedste fiskevande, Villestrup Å. Mod syd finder
man et fantastisk og nyrenoveret rigkærslandskab omkring Kastbjerg Å. Dele af dette unikke landskab er
beskyttet i 8 internationale naturområder (Natura2000), mange fredede områder og utallige §3 områder.
Siden 2007 er kommunen den ansvarlige naturforvalter. Dygtige sagsbehandlere i Natur og Miljø gør hvad
de kan for at pleje og gøre naturen tilgængelig. Midlerne er knappe, så det går langsomt, men heldigvis
har Naturfredningsforeningen, med penge vi har arvet, sammen med nationale midler fra bl.a. Naturstyrelsen været med til at finansiere nogen af de forbedringer der er sket.
Når man har en kapital – en naturkapital – så er det sund fornuft at lade den arbejde for sig. Kommunen
har brugt mange kræfter på at brande sig som bosætningskommune med NOGET for livet, erhvervslivet,
kulturlivet og sporadisk med naturen. Men det er ikke unikt, det kan gøres meget bedre. Mariagerfjord har
på nationalt niveau en enestående natur på højde med Bornholm, Grejsdalen, Himmelbjerget og Vestkysten, så det er det, der er trækplasteret for nye borgere og turister i kommunen – hvis det udnyttes!
Det kan godt være der skal bruges nogle flere penge til nye stier, f.eks. rundt om fjorden, til forklarende
skilte ved naturperler eller til pleje af naturområder, der er ved at forfalde. Men det er investeringer der
betaler sig!
Derfor foreslår vi at panelet på vælgermødet drøfter følgende emner, så vælgerne får et indtryk af
kandidaternes holdninger og argumenter i forhold til natur, miljø og klima:
1. Natur – Biodiversitet - Mariagerfjord kommune er som nævnt velsignet med en smuk og unik
natur, ikke kun omkring fjorden, men utallige steder i kommunen. Nogle af disse områder er
ganske robuste, men andre er særdeles følsomme og indeholder arter som er meget sjældne og
udrydningstruede. Indsatsen for at sikre den sjældne natur og formidle den gode historie om den,
med begejstring, er vigtig. Den er vigtig for at sikre levestederne og den truede natur, men også
for at gøre vores kommune til et endnu mere attraktivt område at bo i.
Hvor vigtigt er det for politikerne at prioritere arbejdet for og med naturen? Skal kommunen
brandes på sin natur?

2. Miljø - Mariagerfjord er en landkommune på godt og ondt. Vi der holder af vores kommune er

stolte af den og har et ønske om at den fremstår præsentabel og indbydende, så vi kan vise den
frem og så den er attraktiv for turister og nye borgere.
Her spiller en tiltagende ligegyldighed eller voksende ressourcemangel i forhold til oprydning på
egen grund ind. Et stigende problem for landdistriktskommuner er at enkelte ejendomme i det
åbne land og i de mindre byer roder mere og mere til.
Det bliver hurtigt en negativ spiral, både miljømæssigt og æstetisk. Skal det bare accepteres?
Hvor langt skal kommunen gå, når dialog og lovgivning ikke kan nå i mål?
Er det en offentlig opgave at gribe ind og få ryddet op?

3. Klima - Det er tydeligt for alle at klimaet er under forandring, også i Mariagerfjord Kommune -

ikke mindst efter en “sommer 2017”, hvor regnbyge efter regnbyge er haglet ned over vores
kommune. De øgede regnmængder koncentreret i voldsomme regnbyger på kort tid giver store
udfordringer i vore byer og også i det åbne land.
Vores marker, vores vandløb kan i perioder ikke håndtere den store mængde nedbør, specielt ikke i
lavereliggende områder, hvor der er bebyggelse eller har været landbrugsmæssig drift i mange år.
Hvordan skal dette problem løses i årene fremover? Skal nogle af områderne gives tilbage til
naturen?

Med venlig hilsen for
DN Mariagerfjord
Kaj Edlund
Side 1 af 1
Formand Kaj Edlund • Nedre Strandvej 67, 9500 Hobro • 61 77 98 52 • formand@dn-mariagerfjord.dk • www.mariagerfjord.dn.dk

