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Tid: Kl. 17 – 20 den 16. februar 2015 

Sted: Himmerigsvej 10, Jerup 

Til stede: Flemming Thorning-Lund, Bodil Larsen, Jens Kristian Banke, Ole Henne Hansen, Karl-Erik 

Slynge (suppleant) og Catrina Kristensen (ref.) 

Dagsorden: 

1. Kort status på naturpleje-projektet 

2. Generalforsamling 2015 

3. Forslag om ændring af foreningens navn 

4. Eventuelt 

Ad. 1) 

Der er ikke foretaget flere rydninger siden jagtsæsonen begyndte den 1. oktober, men arbejdet 

genoptages til sommer, når jorden er tør nok til at køre på, og ynglesæsonen er forbi.  

Der arbejdes med udbud af rydningsopgaver, udbud af undersøgelser af vandstandsforholdene, flere 

aftaler med private lodsejere m.v. 

Bestyrelsen påpegede, at det er meget vigtigt med opfølgning på de foretagne rydninger, så de ikke 

gror til igen. Hvis ikke de ryddede arealer bliver hegnet og afgræsset, så er det mange steder 

nødvendigt at gå over arealerne med en kratrydder for at hæmme ny træopvækst af pil, birk og fyr. 

Det skal gøres i et eller to år efter rydning, hvorefter lyngen har fået tid til at komme op. Der er bred 

enighed om, at det er meget vigtigt at prioritere efterfølgende kratrydning både af hensyn til den 

fremtidige flora og fauna, men også af hensyn til det visuelle indtryk. 

Det blev bemærket, at galloway-kvæg ikke tager lysesiv og gråris – i hvert fald ikke hos Karl-Erik 

Slynge. 

Ad. 2) 

Generalforsamlingen afholdes søndag den 22. marts. Der indledes med en bustur kl. 14 fra Jerup 

Forsamlingshus til Kragskovhedes arealer, hvor en repræsentant fra fængslet vil fortælle om 

naturpleje på fængslets arealer. Naturvejleder Bo Storm fra Frederikshavn Kommune inviteres med 

på turen og supplerer med sin viden om området. Hvis muligt, så afsluttes busturen med et besøg 

hos en privat lodsejer, der har fået ryddet sine arealer af LIFE-projektet. 

Bussen forventes retur til forsamlingshuset kl. 15.30, hvorefter der er kaffe og kage. 

Generalforsamlingen begynder kl. 16. 

Formand for bestyrelsen, Peter Kragkær, er på Grønland, men Jens Kristian Banke vil i stedet aflægge 

formandens beretning.  
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På valg til bestyrelsen er: Jens Kristian Banke og Peter Kragkær.  

Desuden skal vælges yderligere et medlem til bestyrelsen samt to suppleanter. 

Ad 3) 

Bestyrelsen stiller forslag om, at vedtægterne ændres som følger: 

3.1: ”Foreningens navn er lodsejerforeningen for Natura 2000 området ”Jerup Hede, Råbjerg og 

Tolshave Mose”, i daglig tale kaldet lodsejerforening for Råbjerg Mose. 

Ændres til: 

3.1: ”Foreningens navn er foreningen for Natura 2000 området ”Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave 

Mose”, i daglig tale kaldet forening for Råbjerg Mose. 

Samtidigt tilføjes følgende i vedtægternes §4.4.: Kun lodsejere har stemmeret på 

generalforsamlingen. 

I §3.2 udgår ordet særlig: ”Som medlem af foreningen kan optages lodsejere indenfor Natura 2000 

området og andre med særlig tilknytning til området.” 

Ad 4) 

Bestyrelsen ser gerne mere markedsføring af Natura 2000 området, dets naturværdier, rekreative 

værdier, geologiske historie m.v. Det kunne eksempelvis være gennem artikler, TV-indslag eller via 

ekskursioner i området. Flemming Thorning-Lund tilbyder at kontakte Jan Skriver, der er journalist, 

med henblik på en artikel i Jyllands-Posten. Muligheder for flere naturture blev drøftet. 

 


