
Referat Generalforsamling 17/3-2016  

Side 1 af 4 

 

 

Referat af generalforsamling i foreningen for Råbjerg Mose  

Tid: Kl. 20.30 – 21 torsdag den 17. marts 2016 

Sted: Jerup Forsamlingshus 

Forud for generalforsamlingen holdt NIRAS A/S et spændende oplæg om vandstandsforholdene i 

Råbjerg Mose og omegn.  Præsentationen fra NIRAS er tilgængelig på projektets hjemmeside og 

vedlagt dette referat. NIRAS oplyste, at den endelige rapport med forslag til sløjfninger af grøfter, 

justerbare stemmeværk samt forventede konsekvenser af disse, bliver færdig primo april. Derefter 

bliver rapporten med tilhørende kortmateriale tilgængelig på projektets hjemmeside: 

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

 

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. 

Ad. 3) 

Formandens beretning v/ Jens Kristian Banke: 

Sidste generalforsamling fandt sted d. 22/3 2015.  

Vi havde valgt at lade Generalforsamlingen starte med en bustur, hvor alle med interesse for Råbjerg 

Mose Life-projektet var inviteret. 

70 deltog i busturen og 30 deltog i den efterfølgende Generalforsamling. 

Helle Kold Jespersen dirigerede Generalforsamlingen med sædvanligt godt humør, og Catrina 

Kristensen blev genvalgt som sekretær.  
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På vegne af formand Peter Kragkær, der arbejdede i Grønland, fremlagde jeg formandsberetningen, 

der blev godkendt. 

Formandsberetningen kan læses på Life-projektets hjemmeside: 

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

Her kan der læses om alt hvad der i øvrigt vedrører projektet inklusiv bestyrelsesreferater. 

 Vedrørende pkt. 4 - indkomne forslag: Bestyrelsen havde fremsat ønske vedrørende foreningens 

navn, medlemskab og stemmeret. (Vedtægternes § 3.1, 3.2 og 4.4) 

 § 3.1: Foreningens navn ændres således, at lodsejerforening fjernes og erstattes af Forening. § 3.1: 

Foreningens navn er herefter: "Foreningen for Natura 2000 området Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave 

Mose", I daglig tale: " Foreningen for Råbjerg Mose ". 

 § 3.2: Ændres: "særlig tilknytning" erstattes med "interesse". § 3.2: Skal herefter lyde "Som medlem 

af foreningen kan optages lodsejere indenfor Natura 2000 området og andre med interesse for 

området" 

 § 4.4: Er en tilføjelse som lyder: "Kun lodsejere har stemmeret på Generalforsamlingen". 

 Ændringerne skal både signalere større åbenhed vedr. medlemskab og præcisere at det er lodsejerne, 

der i sidste ende har den suveræne bestemmelsesret. 

 Valgt til bestyrelsen for de kommende 2 år blev: Peter Kragkær, Jens Kristian Banke(begge genvalg) 

og Karl-Erik Slynge. Peter Kragkær udtrådte dog af bestyrelsen i april 2015, grundet arbejde i 

Grønland. 

Betty Steglich-Petersen og Karsten Pedersen blev valgt som suppleanter. 

Ved Peter Kragkærs afgang indtrådte Betty Steglich-Petersen i bestyrelsen, og det blev aftalt, at 

Karsten Pedersen deltog i bestyrelsesmøder fremover. 

Under eventuelt fortalte Hans Henrik Jørgensen om Life-projektet på Læsø. På Læsø kan 

lodsejerforeningen leje lodsejernes arealer og stå for drift og administration af tilskud og 

indberetninger med videre. Læsø kommune deler sammen med EU og Naturstyrelsen udgifterne. 

I maj 2015 konstituerede den nye bestyrelse sig. J.K. Banke blev valgt til at fortsætte som formand.  

Der har siden sidste Generalforsamling været afholdt bestyrelsesmøder i maj og sept. 2015 og feb. 

2016 

6. september arrangerede vi på ny en tur i Råbjerg Mose, hvor vi bl.a. genså en del af de områder vi 

besøgte i marts. Der var 60 deltagere, men som ved sidste udflugt, ville det have været dejligt med 

flere lodsejere.  
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Vi er løbende blevet orienteret om rydningsaftaler med videre. Der er planer om, at projektet 

indkøber Galloway kreaturer til naturpleje på ryddede arealer. 

Vi vil også satse på at arealer stilles til rådighed som "sommergræs" for private dyreholdere. 

Modellen skal gerne give økonomisk fordel til både lodsejere og dyreholdere. 

Projektet har ud over naturpleje ved rydning, afbrænding og afgræsning også ønsket, at undersøge 

muligheden for vandstandsregulering. Firmaet Niras har lavet hydrologiske undersøgelser. Vi har 

aftalt at de gennemgår deres rapport forud for Generalforsamlingen i marts 2016. Man vil undersøge 

i hvor høj grad det er muligt at hæve grundvandstanden i naturområder, der ikke har 

landbrugsmæssig betydning. Hvis det bliver aktuelt, da kun hvis lodsejerne er interesserede.  

Vi håber at rigtig mange vil komme til mødet med Niras, og blive til den efterfølgende 

Generalforsamling. Vi kan stadig bruge flere medlemmer, når projekt perioden udløber i 2018, og vi 

skal stå på egne ben. 

Til sidst en tak til vores samarbejdspartnere for året der gik. 

 

Ad. 4) 

Indkomne forslag: Ingen 

Ad. 5) 

Genvalgt til bestyrelsen for de kommende 2 år blev: 

- Bodil Larsen 

- Flemming Thorning-Lund 

- Ole Henne Hansen 

Betty Steglich-Petersen og Karsten Pedersen fortsætter som suppleanter. Suppleanter indkaldes til 

alle bestyrelsesmøder. 

Ad. 6) 

Eventuelt: 

Der blev stillet spørgsmål ved, hvorvidt det er for sent i år at afbrænde arealer, idet der er set mange 

traner, og de er allerede blevet stille, hvilket indikerer, at ynglesæsonen er gået i gang. Helle Kold 

bemærkede, at Naturstyrelsens biolog, Bjarke Huus Jensen, dagligt holder øje med traner m.v., og 

der bliver ikke sat gang i afbrænding uden Bjarkes godkendelse. 

Der blev drøftet diverse praktiske foranstaltninger om afgræsning: 

- Der er brug for 3-trådet hegn, hvis man vil undgå, at galloway-kalvene løber ud 

- Der er behov for et fanggitter, når kreaturerne skal transporteres rundt mellem arealer 
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- Der er behov for en bytteordning med dyr (tyr eller kvier) for at hindre indavl 

- Jordejere eller -brugere kan få 100% finansiering af hegn, el og vand fra 

NaturErhvervstyrelsen, hvilket kan aflaste LIFE-projektets budget. Derfor opfordres til brug af 

denne ordning. Men LIFE-projektet er et godt alternativ, idet tilskuddet fra 

NaturErhvervstyrelsen er skattepligtigt, og hobby-landbrug har ikke en virksomhed, hvor de 

kan trække hegns-udgifterne fra. 

- Der blev opfordret til at græsningsaftaler er 5-årige og stiller krav om et bestemt 

græsningstryk. 

- Vinteropstaldning kan være en hindring for nogle potentielle dyreholdere. Her lovede LIFE-

projektet at være behjælpelig med formidling mellem dyreejere og vinterstalds-ejere.  

- LIFE-projektet indkøber nogle galloway-kreaturer, som skal lånes ud til private lodsejere. Det 

er de private lodsejere, der står for al drift (tilsyn, registrering, dyrlæge m.v.). LIFE-projektet 

sørger for at dyrene er raske ved levering og forventer at få det samme antal dyr med 

nogenlunde samme alderssammensætning tilbage efter endt låneperiode. Da ammekøerne 

forventes at få en kalv pr. år, bliver der et afkast i form af overskuds-dyr til låneren.  


