
        

 

 

 

 

Nyhedsbrev fra LIFE-projektet for   

Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose    

 

 

Kære lodsejere og andre med interesse i projektet 

Så er året ved at være gået – og for projektet er det gået rigtig godt. 

De af jer, som bor og færdes i området har sikkert lagt mærke til, at der er sket en masse i år. Det har været 

et godt år med en lang tør sommer til at få ryddet mange af arealerne i den nordlige del af Råbjerg Mose 

området. 

Sisse og Catrina fik lavet aftaler om rydninger med mange privat lodsejere, så det sammen med 

Kragskovhedes arealer og Naturstyrelsens arealer lykkedes at få samlet et større sammenhængende areal 

til rydning.  

Vi startede dog med rydninger på arealer på sydsiden af Jennetvej allerede i foråret, og fik gjort nogle 

erfaringer. Arbejdet fortsatte så i den nordlige del af Råbjerg Mose i august. 

Arbejdet er sket dels med maskiner og dels med motorsave. Vi har haft maskiner til at rydde de mere tørre 

arealer, hvor der også var meget træ, som skulle med ud. Den første uge af august var 2 maskiner i gang på 

samme tid. På de våde arealer har skovarbejdere gået rundt til fods og skåret ned med motorsave.  

  
 



Det vil altid kunne ses, at der har været maskiner inde på et areal; men vi har forsøgt at lægge spor og 

overgang nogle få steder, som så er blevet brugt flere gange. På bløde og mere sårbare dele af arealerne 

har der været lagt køreplader ud til maskinerne at køre på.  Skovarbejderne har haft hjælp til at komme 

rundt på arealerne af en ArgoCat, som er en slags ATV specielt velegnet til at køre i vådområder, og som 

ikke gør skade på mosens natur. 

Alle har gjort en flot indsats og udført et rigtig fint arbejde, som kun er muligt at udføre i så stor skala fordi 

en masse private lodsejere er positive – stor tak for jeres tilslutning til projektet.  

Der ligger stadig mange stakke af træ og tørrer. De bliver lavet til flis og leveret til Hjørring Varmeværk 

efterhånden som varmeværket får brug for det. Vi regner med, at det bliver i løbet af vinteren og det tidlige 

forår.  

 

Resultatet af årets rydninger er meget synligt. Rimme-dobbelandskabet er kommet frem igen og man kan 

virkelig fornemme hvor storslået og enestående området er. Et par af jer har fortalt mig, at nu ser området 

ud som for 30-40 år siden – og man har igen kig ind over mosen nogle steder hvis man kører en tur ad 

Blæsbjergvej. De specielle naturtyper, som hører til det åbne landskab har også fået bedre mulighed for at 

trives og udvikle sig nu hvor de får lys igen.  

Hedepletvingen har også haft et godt år her i området. Larverne voksede hurtigt i sommervarmen og gik i 

vinterspind tidligere end normalt. På Videslet engen blev der i august talt et rekord stort antal spind. Så 

håber vi bare at rigtig mange også overlever. 

Frivillige fra Råbjerg-Ålbæk Jagtforening har lavet aftaler om at sætte minkfælder op 10 steder i området. 

Fælderne er udstyret med den nyeste teknik, så de sender sms-besked til de frivilliges mobiltelefoner når 

der er gået noget i fælden. Selv om teknikken er ved at blive opdateret og det nogle steder kniber lidt med 

mobildækningen, er det lykkedes at fange 2 mink allerede. Det er en flot og vigtig indsats de frivillige 

leverer. 



Desværre gik det ikke så let som forventet at få vores nye hjemmeside til at fungere efter opdatering af 

server og design. Der har været mange tekniske problemer og der har været lukket for at lægge nyt ud i 

lange perioder. Men når først problemerne er løst i begyndelsen af det nye år kommer det til at blive en 

rigtig god hjemmeside med kort, nyheder, informationer fra lodsejerforeningen og en masse andet godt.  

Lodsejerforeningen har en aktiv bestyrelse, som gerne vil arbejde til gavn for området. De har i foråret 

holdt en spændende temaaften hvor alle var velkommen og arbejder på flere arrangement og idéer til 

arbejdet i 2015.  

I den kommende tid kommer der bl.a. udbud af den hydrologiske forundersøgelse, der kommer flere nye 

informationstavler op og projektet udgiver en lille folder. Og så er det den kommende tid vi skal have 

planlagt og forberedt alt, så vi er klar til sæsonen igen i 2015. 

Hvis nogen gerne vil indgå aftaler om at være med i projektet eller har spørgsmål til egne arealer, er man 

velkommen til at kontakte Sisse Lindholm eller Catrina Kristensen fra Frederikshavn Kommune. Sisse 

træffes på tlf. 98 45 63 83 og Catrina på tlf. 98 45 63 65. Er der mere generelle spørgsmål om projektet kan 

man kontakte Helle Kold Jespersen fra Naturstyrelsen på tlf. 72 54 39 86. 

   

God jul og godt nytår. 

 

Sisse, Catrina og Helle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                


