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Kære lodsejere og andre med interesse i projektet 

 

Her i december ser vi både frem og tilbage i tiden – vi gør status på året der er gået og lægger planer for det 

nye år. Netop nu er vi også halvvejs i de 5 år vi har til naturgenopretningsprojektet. 

Naturmæssigt har 2015 budt på lidt af hvert. 

Hedepletvingen ser ud til at brede sig på tilgroede naturarealer et par år efter de er blevet ryddet for træer 

og buske og igen blevet lysåbne. Det bliver rigtig spændende at følge udviklingen de kommende år på de 

arealer vi rydder i projektet. I år har der været set guldblomme flere steder end normalt – guldblomme er 

nektarplante for Hedepletvinge. 

I juni har nogen af jer måske set noget som ligner en kolibri – der blev nemlig set en del Smalrandet 

humlebisværmer, som hænger stille ved blomsterne og ”summer” på samme måde som en kolibri. Dens 

larver lever på samme foderplante som Hedepletvinge; men de 

kommer frem og spiser om natten. 

På nogen af engene var der en fantastisk blomstring af orkidéer lidt 

sent i år – sikke et flot syn. 

Jeg tror, at alle må have lagt mærke til at lyngen havde en rigtig flot 

blomstring i år. Mon ikke den er ved at komme sig efter vinteren for 

et par år siden, hvor meget lyng tog skade af udtørring ved hård 

frost og tør vind.  

I år fik vi også tilsendt et flot billede af Stor Rovedderkop, som blev 

set i området. Det er en stor og flot edderkop som er knyttet til 

moser og som kan gå på vandet. Edderkoppen findes i hele landet 

men er sjælden. 

 



Naturprojektet i 2015 

I 2015 har vi nået rigtig meget – både ude i naturen og hjemme ved skrivebordet. 

Udbud af både entreprenøropgaver og rådgiveropgaver er komplekst og har været tidskrævende i år; men vi 

kom i hus med både et stort rammeudbud og 2 miniudbud af entreprenøropgaver og udbud af 

rådgiveropgaven om forundersøgelse af hydrologien i projektområdet. 

Vi har også haft besøg fra EU 2 gange i år og fået godkendt en teknisk statusrapport om fremdriften af 

projektet. 

I 2015 har vi lavet den indledende pleje i form af rydning af tilgroede naturarealer på omkring 150 ha., fået 

oparbejdet stakkene fra sæsonen 2014 til flis og kørt det til varmeværkerne. 

I år så det i lang tid ud som om sommeren aldrig blev tør nok til, at vi rigtig kunne komme i gang med 

maskinerne på de arealer med blød bund, hvor vi er afhængige af en tør periode for at kunne arbejde uden 

at gøre skade på bunden. Men heldigvis kom det tørre og lune vejr til sidst og blev så til gengæld ved rigtig 

længe, så vi lige præcis nåede at blive færdige inden regnen for alvor kom. 

Vi har også i 2015 taget hul på den vedvarende pleje med aftaler om hegning og græsning, og vi fik først på 

året også taget hul på pleje ved afbrænding af nogle af hedearealerne hos Kragskovhede. 

I foråret blev Lodsejerforeningen for Råbjerg Mose på generalforeningen lavet om til Foreningen for Råbjerg 

Mose. Nu kan alle med interesse for Natura 2000 området Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose være 

medlem af foreningen. Man kan melde sig ind i foreningen via projektets hjemmeside 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-raabjerg-mose/ eller ved at kontakte 

foreningens sekretær Catrina Bjerregaard Kristensen, Frederikshavn Kommune på mail 

cakr@frederikshavn.dk eller tlf. 98 45 63 65.   

I forbindelse med generalforsamlingen i marts inviterede foreningen på bustur. Bussen blev helt fuld og et 

par biler fulgte efter for at alle fik plads. Det var koldt og blæsende; men det blev alligevel en rigtig god tur.  

I begyndelsen af september inviterede foreningen igen på tur rundt i området. Det blev en dejlig 

eftermiddag med fuld bus, dejligt vejr, fantastisk natur og gode emner og spørgsmål til diskussion. 

 

 



Aktiviteter i 2016 

I 2016 forventer vi at holde det høje tempo med at komme over de tilgroede arealer med rydninger, og 2016 

bliver også året, hvor vi for alvor skal i gang med den vedvarende pleje med aftaler om afgræsning eller slæt. 

I foråret skal vores rådgivere aflevere deres resultater af den hydrologiske forundersøgelse. Resultaterne vil 

også blive præsenteret på et møde, så hold øje med en invitation eller annonce i det nye år. 

Med udgangen af juni skal der afleveres en lidt omfattende midtvejsrapport til EU som skal indeholde både 

teknisk og økonomisk status. Rapporten danner grundlag for, om EU vil udbetale næste rate af deres tilskud 

til projektet, så det er vigtigt at være omhyggelig med rapporten. 

Og mon ikke der også venter gode naturoplevelser til os i 2016. 

 

 

Glædelig jul og godt nytår 

 

Sisse, Catrina og Helle. 

                    

 

 

 

 


