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Referat af bestyrelsesmøde i foreningen for Råbjerg Mose 

Tid: Kl. 17 – 19 torsdag den 21. maj 2015 

Sted: Frederikshavn Rådhus 

Til stede: Betty Steglich-Petersen, Flemming Thorning-Lund, Jens Kristian Banke, Ole Henne Hansen, 

Karl Erik Slynge, Bodil Larsen og Catrina Kristensen. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Konstituering af den nye bestyrelse (valg af formand) 
3. Kort status på naturplejeprojekt v/Catrina 
4. Planlægning af årets aktiviteter. Det kunne fx være:  

a. arrangement for borgere i området,  
b. idéer til nye måder at inddrage borgere i området i naturpleje 
c. bedre måder at samarbejde på mellem borgere og kommune/Naturstyrelse om 

naturpleje i området 
d. fælles formidling af naturværdier 
e. andet 

5. Planlægning af fremtidige mødedatoer (husk kalender) 
6. Eventuelt 

 

Ad. 1) Godkendt 

Ad. 2) Jens Kristian Banke blev enstemmigt valgt til formand for foreningen for Råbjerg Mose. 

Ad. 3) Status: Der er aftaler om rydninger i den nordvestlige ende af Milrimvej og øst for Jerup Å - 

vest for Napstjert Mose Vej. Arbejdet går i gang i juli/august, når ynglesæsonen er slut og det er tørt. 

Hydrologiske forundersøgelser er i gang og forventes afsluttet i marts 2016.  

Ad. 4)  a. Det blev besluttet, at arrangere en tur i Råbjerg Mose for alle søndag den 6. 

september 2015. Turen går til de samme steder, som blev besøgt i forbindelse med 

generalforsamlingen samt eventuelt et par steder mere. Jens Kristian Banke og Flemming Thorning-

Lund meldte sig til at hjælpe med at finde velegnede steder.  Det er vigtigt, at folk kan følge 

kontinuiteten og dermed effekten af naturpleje. Turen skal annonceres via en lille artikel i 

Lokalavisen, annonce på kommunens hjemmeside samt mails til foreningens medlemmer.  

 b. Turen vil bidrage til at inddrage borgere i området. Desuden kunne det være rart 

med flere email-adresser på lodsejere i området.  

 c. Ikke drøftet. 

 d. Arbejdsgruppen ”Erhvervsinteresser – herunder friluftsliv” vil forsøge at fremme 

formidling af områdets naturværdier ved at gøre området mere tilgængeligt med stier, hvor 
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lodsejerne er interesseret i dette. LIFE-projektet giver ikke midler til etablering/forbedring af stier, 

men det hindrer ikke arbejdsgruppen i, at arbejde videre med at gøre områdets tilgængelighed 

bedre. Generelle adgangsregler blev kort drøftet. Man kan læse mere om generelle adgangsregler på 

Naturstyrelsens hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/regler-i-naturen/hvor-maa-

jeg-faerdes/ 

Ad. 5) Næste møde afholdes tirsdag den 25. august 2015 kl. 17 på Frederikshavn Rådhus i lokale 0.27 

(samme lokale som den 21. maj). Suppleant, Karsten Pedersen, indkaldes til dette samt fremtidige 

møder. 

Ad. 6) Foreningens nye vedtægter er vedlagt referatet og uploadet på hjemmesiden: 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-raabjerg-mose/ (i bunden af siden). 
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