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Referat af generalforsamling i lodsejerforeningen for Råbjerg Mose 

Tid: Kl. 16 – 17 søndag den 22. marts 2015 

Sted: Jerup Forsamlingshus 

Forud for generalforsamlingen havde bestyrelsen arrangeret en bustur i projektområdet gennem 

Statsfængslet Kragskovhedes arealer. Turen varede fra kl. 14 til kl. 15.30 og blev guidet af Ole Møller 

Nielsen fra fængslet og Bjarke Huus fra Naturstyrelsen. Der deltog ca. 70 personer, hvoraf knap 30 

deltog i den efterfølgende generalforsamling. 

Fotos af afbrændt hede (til venstre) og bussen på fængslets arealer (til højre) 

Dagsorden på generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af sekretær 

3. Formandens beretning 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter 

6. Eventuelt 

Ad. 1) 

Helle Kold Jespersen fra Naturstyrelsen blev valgt til dirigent på mødet. 

 

Ad. 2) 

Catrina Kristensen fra Frederikshavn Kommune blev genvalgt til sekretær for foreningen. 
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Ad. 3) 

Formandens beretning v/ Jens Kristian Banke, vikarierende formand for Peter Kragkær: 

Den 25. marts 2014 blev der afholdt stiftende generalforsamling i foreningen. Der var ikke megen 

interesse for at være med i en bestyrelse. Men med hjælp fra Flemming Thorning-Lund blev der 

åbnet for, at også ikke-lodsejere kunne være med, og så blev der valgt seks personer til bestyrelsen, 

hvoraf de 4 er lodsejere. Der blev nedsat fire arbejdsgrupper for hhv. jagt, naturpleje, græsning og 

erhvervsinteresser.  

Den 14. april 2014 trådte den nyvalgte bestyrelse sammen for at konstituere sig, og Peter Kragkær 

blev valgt som formand. Samme aften planlagde bestyrelsen et offentligt møde i Jerup 

Forsamlingshus, hvor folk kunne høre mere om jagt samt tilskud til naturpleje. 

Den 6. maj 2014 afholdt foreningen en temaaften, hvor Mogens Sonne Hansen (vildtkonsulent i 

Naturstyrelsen) fortalte om vildtet i området, og om hvordan de forskellige vildtarter bliver påvirket 

af naturpleje. Mette Henne Hansen fra AgriNord fortalte om de forskellige muligheder for tilskud til 

naturpleje og om, hvad man skal være opmærksom på. Det var nogle glimrende oplæg og de 

fremmødte følte, at de fik interessant og brugbar viden med sig hjem. Oplæggene er stadig 

tilgængelige på LIFE-projektets hjemmeside: 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-raabjerg-mose/ 

Her kan man også finde referater fra bestyrelsesmøderne samt en masse anden information om 

naturpleje i området. 

Den 21. maj 2014 var bestyrelsen på tur på Kragskovhedes arealer for at se, hvordan fængslet 

udfører naturpleje.  

Den 9. september 2014 var bestyrelsen igen på tur. Denne gang var det på private arealer langs 

Blæsbjergvej, hvor der er blevet skovet en del træer. 

Den 16. februar 2015 var der bestyrelsesmøde, hvor blandt andet generalforsamlingen blev planlagt.  

 

Ad. 4) 

Indkomne forslag: Forslag til nævneændring, fremsat af bestyrelsen 

Nuværende vedtægter: 

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

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

§3.2: Som medlem af foreningen kan optages lodsejere indenfor Natura 2000 området og andre med 

særlig tilknytning til området. 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-raabjerg-mose/
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Forslag til vedtægtsændring: 

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

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

§3.2: Som medlem af foreningen kan optages lodsejere indenfor Natura 2000 området og andre med 

interesse for området. 

§4.4 (tilføjelse): Kun lodsejere har stemmeret på generalforsamlingen. 

Begrundelse:  

Ifølge de nuværende vedtægter er foreningen åben for både lodsejere og andre med ”særlig 

tilknytning til området”. Foreningens nuværende navn, lodsejerforeningen, giver anledning til 

forvirring om, hvorvidt andre end lodsejere er velkomne. Derfor ønsker bestyrelsen at præcisere, at 

foreningen er åben for både lodsejere og andre med interesse for området. For at sikre, at lodsejerne 

forbliver hoveddrivkraften i foreningen, eller at udefrakommende i det mindste ikke kan overtage 

styringen i foreningen, så tilføjes en regel om, at kun lodsejere har stemmeret på 

generalforsamlingen. Ikke-lodsejere er stadig valgbare til bestyrelsen, og alle i bestyrelsen har 

naturligvis stemmeret i bestyrelsen uanset lodsejerskab eller ej (bortset fra sekretæren, der ikke har 

stemmeret). 

Forslaget blev drøftet. Det blev præciseret, at alle lodsejere inden for Natura 2000 området har 

stemmeret på generalforsamlingen, uanset om lodsejeren har mulighed for eller lyst til at få udført 

naturpleje i forbindelse med LIFE-projektet. Spørgsmålet opstod, fordi nogle lodsejere har fået udført 

naturpleje i forbindelse med et tidligere LIFE-projekt – hedepletvingeprojektet. LIFE- projekter 

finansierer ikke samme form for naturpleje på samme areal flere gange. Det blev pointeret, at 

lodsejere der tidligere har været med i hedepletvinge-projektet sagtens kan være med i det 

nuværende Råbjerg Mose-projekt, hvis det er en anden form for naturpleje, der udføres, eller hvis  

det er på et andet areal.  

Forslaget blev vedtaget med 13 stemmer for og 0 stemmer imod (alle foreningsmedlemmer var 

stemmeberettigede). 

 

Ad. 5) 

Valgt til bestyrelsen for de kommende 2 år blev: 

- Peter Kragkær 

- Karl-Erik Slynge 

- Jens Kristian Banke 

Valgt til suppleant blev: Betty Steglich-Petersen og Karsten Pedersen. 
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Ad. 6) 

Hans-Henrik Jørgensen fra Naturstyrelsen fortalte om LIFE-projektet på Læsø. På Læsø er der også 

stiftet en lodsejerforening. Det skete i august 2013. I januar 2014 blev lodsejerforeningen til en 

juridisk enhed, således at foreningen kunne leje lodsejernes jord og stå for driften af arealerne. 

Fordelen for lodsejerne ved dette er blandt andet, at erhvervs-landmænd mindsker deres risiko for at 

blive trukket i støtte ved EU-kontrol, når deres strandlodder eller andre naturarealer er 

bortforpagtede.  

Læsø Kommune er med i lodsejerforeningen som myndighed. Der er ca. 350 lodsejere i Læsøs 

lodsejerforening, og der er omkring 3200 hektar, der skal afgræsses. Naturstyrelsen ejer ca. 1/3 af 

arealerne. Lodsejerforeningen diskuterer i øjeblikket, hvordan indhegning skal foretages for at 

mindske adgangsbegrænsning m.v.  

Det er meget vigtigt, at arealerne på Læsø bliver afgræsset umiddelbart efter rydning, så kreaturerne 

kan nå at tage de nye skud inden de vokser op og bliver store. 

Til forskel fra projektet i Råbjerg Mose, så betaler Naturstyrelsen og Læsø Kommune selv den halvdel 

af projektets udgifter, der ikke finansieres af EU. I Råbjerg Mose projektet betaler staten den halvdel, 

der ikke finansieres af EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling i Jerup Forsamlingshus den 22. marts 2015 


