
 
Kære lodsejer i Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Moser (jeg har brugt samme mail-liste som sidste år og håber, det er rigtigt) 
 
Det er lidt over et år siden, I sidst fik en mail med nyhed om at ansøgningen til EU om penge til et naturplejeprojekt var ved at være 
færdig. Vi skrev også, at der ville gå noget tid, før vi fik svar på ansøgningen; men nu er der godt nyt.  
 
I august kom den endelige aftale fra EU med underskrift på, at projektet får 50 % af budgettet fra LIFE-fonden. De andre 50 % får 
projektet fra en pulje, regeringen har afsat. 
 
Der er også sket det, at jeg startede 1. september som leder for projektet hos Naturstyrelsen Vendsyssel, og jeg er kommet godt i 
gang med at få alt det administrative på plads. Partnerne i projektet er Naturstyrelsen, Frederikshavn Kommune og Kragskovhede 
Statsfængsel, og vi går nu i gang med at få tilrettelagt hvordan projektet kan komme godt fra start. 
 
Vi kan ikke gennemføre projektet uden jeres medvirken og derfor er det vigtigt for os at have en god kontakt med jer. Det er Sisse 
Lindholm og Catrina Bjerregaard Kristensen fra Frederikshavn Kommune, som er jeres primære kontakt; men det bliver først efter 
årsskiftet vi er klar til at tage kontakt til jer med mere konkrete forslag til, hvad projektet kan tilbyde på jeres arealer.  
 
Der er endnu ikke projektinformationer på hjemmesiden; men I løbet af nogle uger vil jeg lidt ad gangen få lagt forskellige 
informationer her: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Vendsyssel/LIFE_Raabjerg_Mose/ 
På hjemmesiden vil der også blive mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev for lodsejere, som jeg forventer at skrive hvert kvartal. 
Jeg regner med, at det første kommer i år, og det skal jeg nok både sende til jer på mail og lægge på hjemmesiden. 
 
Projektet, det unikke rimme-dobbelandskab og den fantastiske natur har haft besøg af en journalist fra Nordjyske Stiftstidende, så 
der kommer en artikel, formentligt fredag den 25. oktober 2013.    
 
Hvis der er spørgsmål er I velkommen til at kontakte enten mig – hvis det er generelt om projektet – eller Catrina og Sisse hvis der 
er i forhold til jeres egne arealer. Catrina træffes på tlf. 98 45 63 65 og Sisse på tlf. 98 45 63 83  
 
Jeg vender tilbage igen med en nyhedsmail inden jul. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Helle Kold Jespersen  
Projektleder – LIFE Wethab  
Naturstyrelsen Vendsyssel  
Dir tlf.: (+45) 72 54 39 86  
Mobil:   (+45) 21 21 55 12  
hekje@nst.dk  
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