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Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose    

 

 

Kære lodsejere og andre med interesse i projektet 

 

Foreningen for Råbjerg Mose er opløst 

Tirsdag den 28. marts var der generalforsamling i Foreningen for Råbjerg Mose  

I referatet kan man finde beslutningen om at nedlægge foreningen: 
”Karl Erik Slynge foreslog at foreningen blev nedlagt og erstattet af et mere uformelt netværk.  
Der kan stadig arrangeres naturture, foredragsaftener, informationsmøde og andre aktiviteter gennem et 
netværk. 
Der er ingen formelle procedurer for nedlæggelse af foreningen i vedtægterne og 
Generalforsamlings beslutninger træffes ved simpelt flertal. 
Det blev besluttet at nedlægge foreningen.” 

Referatet kan i sin helhed læses på projektets hjemmeside: 
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-raabjerg-mose/ 
 

Beslutningen betyder at nyhedsbrev, hjemmeside og mailliste fremover vil være de steder, vi kommer til at 

have som indgangsvinkel til alle interesserede i projektet.   

Hvis man er interesseret i at være informeret om arrangementer, muligheder for at bidrage til aktiviteter 

og lignende er det derfor en god idé at være på mailliste til nyhedsbrevet. Man kan tilmelde sig 

nyhedsbrevet på hjemmesiden. 

 

Forårets aktiviteter  

Foråret er typisk sæson for planlægning af de aktiviteter der skal ske ude i naturen efter ynglesæsonen er 

overstået i juli. Det vil sige, at det er nu vi skal lave udbud af entreprenør opgaver, have de sidste aftaler 

med private ejere på plads, søge nødvendige tilladelser og en masse andet forberedende. 

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


Men der har dog også været lidt aktivitet ude på arealerne her i foråret. Den 4. april var forholdene 

perfekte og det lykkedes at brænde nogle pletter på et areal i det nordvestligste hjørne af Råbjerg Mose. 

Det er et areal som blev ryddet i august 2014. Arealet er egnet til naturpleje ved afgræsning, så det sætter 

vi i gang i år. Det er dog et areal som delvist er omfattet af en fredningskendelse fra 1951 som gjorde det 

nødvendigt at søge om dispensation for at græsning er lovlig. Vi har fået dispensationen og forventer at 

sætte dyr på inden for kort tid. 

I år starter vi også op med hegning og græsning på en del af det areal nord for Milrimvej som blev ryddet i 

2015.  Hegnet er sat og dyrene kommer snart. 

 

Forlængelse af projektet 

Projektets partnere blev i december enige om her i foråret at sende en ansøgning til EU Kommissionen om 

forlængelse af projektperioden. Som det er lige nu skal projektet afsluttes med udgangen af juni 2018.  

Da den hydrologiske forundersøgelse først blev færdig mere end 2 år senere end planlagt, vil vi med 

projektafslutning om 13 måneder ikke kunne nå at gennemføre aktiviteter om ændringer i afvanding. 

Derfor har vi valgt at søge om 1½ års forlængelse med ny slutdato 31. december 2019. En forlængelse med 

1½ år vil give os den tørre sæson (juli-september) i både 2018 og 2019 til at få arbejderne afsluttet.  

Ansøgningen kom i postkassen 4. april så vi håber på et positivt svar indenfor få uger. Det er kun en 

ansøgning om forlængelse af projektperioden – ikke om ændringer i aktiviteter eller økonomi. 

 

25 års fødselsdag 

I år kan EU’s LIFE fond fejre 25 års fødselsdag. 

LIFE er EU’s tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til 

at gennemføre EU’s miljø- og klimapolitik. 

Første programpakke blev kaldt LIFE I og løb i perioden 1992-1995, derefter fulgte LIFE II i perioden 1996-

1990 og LIFE III i perioden 2000-2006. 

Vores projekt har fået støtte under programpakken kaldet LIFE+ som løb i perioden 2007-2013. 

 

Venlig hilsen 

Sisse, Kresten og Helle. 

 

                                


