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Referat af bestyrelsesmøde i foreningen for Råbjerg Mose 

Tid: Kl. 17 – 19 torsdag den 11. februar 2016 

Sted: Lok. 0.28, Frederikshavn Rådhus 

Til stede: Betty Steglich-Petersen, Flemming Thorning-Lund, Jens Kristian Banke (fmd.), Ole Henne 

Hansen, Bodil Lise Larsen og Catrina Kristensen (sekretær). 

Afbud: Karl-Erik Slynge, Karsten Pedersen 

Dagsorden: 

1. Status på feltarbejdet, aftaler, kreatur-indkøb, NIRAS’ undersøgelser af vandstandsforhold 
m.m. 

2. Forslag til generalforsamling, herunder tid og sted, eventuelle vedtægtsændringer, indslag 
som eksempelvis besøg fra lodsejerforening på Læsø, NIRAS’ vandeksperter, græsningslaugs-
administrator (fx Anita Svendsen), andre forslag? 

3. Eventuelt 
 

Ad. 1)  

I øjeblikket arbejdes der på at lave rydningsaftaler og evt. hegning i områderne øst for Blæsbjergvej 

samt mellem Sindalvej og den del af Rendborgvej, der er grusvej. Arbejdet tager lang tid, da der er 

mange lodsejere. Nogle lodsejere vil gerne have brænde fra de fældede træer, men projektet giver 

ikke mulighed for at kunne tilbyde lodsejerne brænde, idet træ-volumen bliver målt både ved 

fældning af skovmaskinen, ved afhentning af flisen samt ved levering på varmeværket, og tallene skal 

helst stemme. Til gengæld får hver enkelt lodsejer netto-overskuddet fra salg af flis. Lodsejerne er 

naturligvis velkomne til selv at tage alt det brænde de vil, før et areal bliver ryddet. 

Det forventes, at der er aftaler klar til sommeren 2016. 

Projektet indkøber ca. 10 kreaturer (galloway), der skal gå på det ryddede areal vest for Napstjert 

Mose Vej. Dyrene passes af lodsejerne, der selv aftaler individuel fordeling af dyr, pasning, tilskud, 

ansvar m.v. Projektet sørger for hegning.  

I den oprindelige projektbeskrivelse er der lagt op til, at foreningen for Råbjerg Mose kan stå for 

afgræsning med alt hvad det indebærer. I øjeblikket kan foreningen dog ikke være dyreejer, idet 

foreningen ikke har et CHR-nummer og ikke er en juridisk enhed. Bestyrelsen gav udtryk for, at 

foreningen måske på sigt kunne blive dyreejer, men at det ikke er et mål i sig selv at blive dyreejer. 

Målet er at få afgræsset nogle arealer, og når der er lokale lodsejere, der gerne vil sørge for 

afgræsning, så er det mindst lige så godt. Det er bestyrelsens opfattelse, at hvis projektet kan sørge 

for at lave egnede arealer til afgræsning med hegn osv., og være behjælpelige med at etablere 

kontakt mellem lodsejere og dyreejere, så skulle det nok være muligt at få nogle arealer afgræsset. 
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NIRAS er i gang med at undersøge vandstandsforhold og mulige løsninger til at opnå mere naturlige 

vandstandsforhold, hvor arealerne ikke tørrer ud om sommeren. Herved kan meget af træernes 

genvækst hæmmes. NIRAS’ foreløbige resultater viser, at der kun er ganske små områder, hvor det 

kan lade sig gøre fx at sløjfe sideløb til større grøfter. Langt de fleste steder vil det medføre forhøjet 

vandstand på dyrkbare marker eller omkring bebyggelse og veje, hvormed det næppe er acceptabelt 

for de berørte lodsejere. NIRAS skal aflevere de endelige resultater med udgangen af marts måned. 

 

Ad. 2)  

Det blev vedtaget at holde generalforsamling torsdag den 17. marts kl. 19.00 i Jerup Forsamlingshus. 

Generalforsamlingen annonceres i lokalavisen tirsdag den 1. marts med en lille artikel samt under 

”kommunen informerer”. Desuden sendes mail til foreningens medlemmer.  

Forud for selve generalforsamlingen inviteres NIRAS til at komme og fremlægge deres resultater om 

afvandingsforhold. Dermed får de fremmødte mulighed for at stille spørgsmål og komme med 

kommentarer, som kan være værdifulde for den endelige afrapportering i slutningen af marts. 

Inden NIRAS’ fremlæggelse bruges ca. 10-15 minutter på at informere de fremmødte om formålet 

med foreningen for Råbjerg Mose, hvilke muligheder giver naturpleje for lodsejerne, hvad kan man 

søge tilskud til, hvordan gør man og hvad får man ud af det økonomisk.  

Generalforsamlingens dagsorden:  

 Valg af dirigent  

 Valg af sekretær 

 Aflæggelse af beretning (formanden aflægger beretning) 

 Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen) 

 Valg af bestyrelse, suppleanter (på valg er Bodil Lise Larsen, Ole Henne Hansen og Flemming 

Thorning-Lund. Alle er villige til genvalg. Suppleanter er valgt for 2 år ad gangen, hvilket 

betyder, at Betty Steglich-Petersen og Karsten Pedersen fortsætter i et år endnu.) 

 Eventuelt 

Ad. 3) 

Ulvens tilstedeværelse i området blev diskuteret. Der er endnu ingen beviser for, at der er ulv i 

området.  

Flemming Thorning-Lund orienterede om et kursus-arrangement i ”Nordisk Kulturlandskabsforbund” 

den 9.-12. juni 2016 i Råbjerg Mose. Kurset er booket op. Programmet ses her: 

http://kulturlandskab.org/traef-forbundet-2/andre-arrangementer-og-tilbud/botanik-i-nordjylland-

juni-2016/#comment-1092 
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