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Kære lodsejere og andre med interesse i projektet 

 

En skidt sæson for arbejdet 

De aktiviteter vi havde planlagt i år med rydninger af træopvækst har lidt voldsomt under den megen 

nedbør som begyndte netop som vi skulle i gang. Det har betydet at specielt de opgaver vi udbød som 

maskinløsninger har haft det svært. Én måtte standses midt i opgaven og en anden opgave er udskudt til 

næste år. 

Det har også været svært for de folk som har arbejdet inde i Råbjerg Mose med nedskæring med 

motorsave. Det har været svært for dem at færdes til fods og projektets ArgoCat har i år været absolut 

nødvendig for at kunne komme rundt. ArgoCat’en er en slags 8 hjulet ”badekar” som kan flyde og sejle og 

derfor er et fantastisk hjælpemiddel til at få transporteret mænd, motorsave, madpakker og andet 

nødvendigt ud på arealerne. Argocat’en har også en trailer, der på samme måde er et ”badekar”. 

 



Vi forventer at afslutte årets arbejde med nedskæring inden for de kommende 2 uger, og så arbejder vi på 

at finde en god løsning til at få afsluttet den maskinelle rydningsopgave vi standsede på grund af blød bund. 

 

 

En god sæson for Hedepletvinge 

I foråret kom der voldsomme byger med slagregn og vi blev noget bekymrede for, om Hedepletvinge 

æggene blev slået af undersiden af bladene af djævelsbid, som de lægges på. Den noget anderledes 

sommer i år gjorde ikke bekymringen mindre.  

Det viser sig heldigvis, at det trods alt samlet set har været et godt år for Hedepletvinge. 

Vi har i år fået talt larve spind på en del af vores lokaliteter.  

Nogle lokaliteter er gået lidt tilbage – især i nord. Til gengæld er Hedepletvinge genindvandret til andre 

lokaliteter og spreder sig både syd for og omkring Råbjerg Mile og omkring Tranum Klitplantage. 

Arten er også igen fundet ved Vullum Sø og Fosdalen i Thy, og den er også genfundet i Store Vildmose. 

Indenfor vores Natura 2000 område blev der i år i alt talt 871 larve spind. 

 

 

 

 



Forlængelse af projektet 

EU har godkendt vores ansøgning om at forlænge LIFE-projektet med 1½ år. Det betyder at vi har fået en ny 

slutdato som er 31. december 2019.  Forlængelsen giver os den tørre sæson (juli-september) i både 2018 

og 2019 til at få afsluttet aktiviteterne.  

Forlængelsen betyder ikke ændringer i projektets mål, aktiviteter eller budgetter. 

  

 

Venlig hilsen – og god efterårsferie til de som har det. 

 

Sisse, Kresten og Helle. 

 

                                


