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Nyhedsbrev fra LIFE-projektet for   

Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose    

 

 

Kære lodsejere og andre med interesse i projektet 

 

Invitation til generalforsamling 

Tirsdag den 28. marts kl. 19.30 inviterer Foreningen for Råbjerg Mose alle medlemmer til generalforsamling 

i Jerup Forsamlingshus. 

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 21. marts. Forslag kan sendes til foreningens sekretær 

Kresten Nikolaj Nielsen, Frederikshavn Kommune på mail krnn@frederikshavn.dk . 

I år er Jens Kristian Banke (formand), Karl-Erik Slynge og Peter Kragkær på valg. Den øvrige bestyrelse 

består af Bodil Lise Larsen, Ole Henne Hansen og Flemming Thorning-Lund. Betty Steglich-Petersen og 

Karsten Pedersen er suppleanter og begge på valg. 

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 Kresten 

Nikolaj Nielsen. Medlemskabet er gratis. 
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Ny ekstern monitor 

EU bruger eksterne monitorer til at følge med i om LIFE-projekter er i god fremdrift og overholder 

kontrakten og dens spilleregler. Vores projekt har først i det nye år fået ny monitor, og vi er glade for at se 

et kendt ansigt igen. Camilla Strandberg-Panelius fra Finland var monitor det første år af projektet og er nu 

tilbage igen. Camilla kender projektet og er også monitor på både LIFE Læsø, LIFE Hulsig Hede og LIFE Lille 

Vildmose. Hun kender derfor en masse til Nordjylland og danske forhold.  

Camilla kommer om en uge på mission, som det hedder når der er officielt monitor besøg på et LIFE-

projekt, og vi glæder os til at fortælle om hvor langt vi er kommet med projektaktiviteterne og forhåbentlig 

vise lidt af det frem også. 

 

Afbrænding som hedepleje 

Afbrænding er en rigtig god og velkendt metode som er særligt egnet til foryngelse af lyngplanterne. 

Det tidlige forår er ofte der, hvor der er størst sandsynlighed for at kunne pleje heden med afbrænding.  

Vi har i projektet tilladelse til at afbrænde i perioden 1. september til 10. april i projektets levetid. I efterår 

og vinter er det oftest for vådt til rent praktisk at kunne afbrænde hedearealer; men somme tider er vi 

heldige med perioder med sol og tør vind som hurtigt tørre godt på lyng og græs sidst i marts og først i 

april. Efter 10. april er der alt for stor risiko for at afbrænding går ud over dyrelivet som så er ved at starte 

op på ynglesæsonen. 

 

Billedet er taget for 2 år siden hvor det lykkedes at brænde lyngen på nogle af rimmerne inde hos 

Kragskovhede. 



Hvis vi får de rigtige forhold er vi klar til at rykke ud med øvede skovarbejdere med brandudstyr, 

branddaskere, vandvogn og alt hvad der ellers er nødvendigt. Hvis det lykkes og vi går i gang med at 

brænde af melder vi det selvfølgelig til brandmyndigheder og sætter små skilte op. 

 

 

Vi håber at se rigtig mange medlemmer til generalforsamling i Jerup Forsamlingshus den 28. marts kl. 19.30 

og at rigtig mange flere har lyst til at være medlemmer. 

 

 

 

Sisse, Kresten og Helle. 

 

 

                                


