
        

 

 

 

 

Nyhedsbrev fra LIFE-projektet for   

Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose    

 

 

Kære lodsejere og andre med interesse i projektet 

 

Kom og hør om resultaterne af de hydrologiske forundersøgelser. 

Torsdag den 17. marts kl. 19 inviterer Foreningen for Råbjerg Mose alle interesserede til møde i Jerup 

Forsamlingshus. 

På mødet vil det rådgivende ingeniørfirma NIRAS komme og fortælle om resultaterne af de undersøgelser 

de har lavet af vandets bevægelse i området. De har set på, hvordan både grundvandet og overfladevandet 

bevæger sig og også set på, om der er muligheder for at ændre på fugtighedsforholdene til gavn for 

naturen - uden at påvirke veje, huse og marker. NIRAS præsentere deres resultater men vil også gerne høre 

om lokal viden inden de gør deres rapport færdig. 

Af hensyn til aftenens traktement ønskes en vejledende tilmelding til foreningens sekretær Catrina 

Kristensen, Frederikshavn Kommune på mail cakr@frederikshavn.dk eller tlf. 98 45 63 65.  

Har man glemt at tilmelde sig, så kom alligevel. 

Mødet sluttes af med generalforsamling i Foreningen for Råbjerg Mose.   

Dagsorden for Generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af sekretær 

3. Aflæggelse af beretning 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse, suppleanter 

6. Eventuelt 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 9. marts. Forslag kan sendes til foreningens sekretær 

Catrina Kristensen, Frederikshavn Kommune på mail cakr@frederikshavn.dk . 



Alle er som sagt velkommen, og medlemmer af foreningen har stemmeret på generalforsamlingen.  

I år er Bodil Lise Larsen, Ole Henne Hansen og Flemming Thorning-Lund på valg. Den øvrige bestyrelse 

består af Jens Kristian Banke (formand), Karl-Erik Slynge og Peter Kragkær med Betty Steglich-Petersen og 

Karsten Pedersen som suppleanter. 

Lodsejere og andre med interesse i området kan melde sig ind i foreningen på hjemmesiden 

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

Kristensen. Medlemskabet er gratis. 

 

Artikel i Lokalavisen Frederikshavn 

Vi håber, I har set artiklen i denne uges udgave af Lokalavisen Frederikshavn. Den har lidt omtale af 

projektet men har mest fokus på mødet den 17. marts om hydrologiske forundersøgelser og 

generalforsamling i foreningen. 

De som ikke har set artiklen kan finde den her: http://www.e-pages.dk/lokalavisenfrederikshavn/292/ 

Artiklen kan findes på side 64 og på side 75 er en lille annoncering af foreningens generalforsamling. 

 

Hegn og dyr på vej til området 

Nu er nogle af de arealer, som blev ryddet for opvækst sidste år ved at blive gjort klar til hegning. Det er 

dels nogle arealer omkring Napstjært Mose og nogle af Kragskovhedes arealer. Sisse Lindholm arbejder 

sammen med lodsejerne om at få de sidste detaljer i de skriftlige aftalerne om afgræsning og lån af dyr på 

plads, hun har fuld gang i både at hente tilbud på hegnssætning hjem og indkøbe egnede dyr.  

Projektet køber kreaturer af racen Galloway – de er små, robuste og dygtige naturplejere til den grove og 

næringsfattige kost vi kan tilbyde på naturarealerne i området.  

Vi glæder os til at kunne komme med nyheder og billeder at de nye naturplejere i løbet af foråret. 

 

Maskiner i gang lige nu. 

I disse uger arbejder vi på at få fjernet de stakke af træ vi har liggende på marker. Af hensyn til reglerne i 

støtteordningerne og af hensyn til forårets markarbejde skal stakkene være væk inden 1. april. Så det 

arbejder vi på højtryk på i disse uger. 

Varmeværket kan ikke aftage det hele på én gang, så det lykkedes heldigvis at lave en rigtig fornuftig 

depotplads hos Kragskovhede hvor det ikke ligger i vejen og hvor vi kan levere fra i takt med at 

varmeværket gerne vil have det. 

 



 

Det er Skovbygaard fra Vester Hjermitslev som står for flisningen med deres helt nye Albach flishugger og 

det er SB Transport fra Biersted som står for transporten af flisen med lastbiler. På billedet er de i gang i 

sidste uge inde på Kragskovhede. 

Der ligger stadig masser af stakke fra sidste års rydninger, som ligger på naturarealerne. De behøver ikke 

være væk inden 1. april så dem venter vi med til hen over sommeren når både stakkene og jorden er mere 

tør. 

 

 

Vi håber at se rigtig mange til møde og generalforsamling i Jerup Forsamlingshus den 17. marts kl. 19. 

Sisse, Catrina og Helle. 

 

 

                                


