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Bestyrelsesmødet blev indledt kl. 18 med besigtigelse af Kragskovhedes naturpleje. Per Frederiksen 

fra fængslet viste rundt og fortalte om naturplejen. Billeder fra turen ses efter referatet af selve 

bestyrelsesmødet. 

Tid: Kl. 20 – 22.30 den 21. maj 2014 

Sted: Rendborgvej 51, 9981 Jerup 

Til stede: Peter Kragkær, Tove Nielsen, Flemming Thorning-Lund, Bodil Larsen, Jens Kristian Banke, 

Ole Henne Hansen, Catrina Kristensen (ref.) 

Dagsorden: 

1. Evaluering af foredragsaften den 6. maj 2014 

2. Hvordan kommer vi videre med arbejdsgrupperne? 

3. Eventuelt 

Ad. 1) 

Der var enighed om, at det var to meget interessante og informative oplæg, der blev givet af Mette 

Henne Hansen og Mogens Sonne Hansen den 6. maj 2014. Bestyrelsen havde håbet på et større 

fremmøde, men til gengæld fik de der kom, lejlighed til at stille mange gode spørgsmål, og der var en 

god debat efter oplæggene.  

Ad. 2) 

Lodsejerforeningen har brug for flere medlemmer for at blive mere repræsentativ for lodsejerne i 

området. For at få gang i arbejdsgrupperne er der behov for, at flere melder sig til arbejdsgrupperne. 

En kort beskrivelse af formål og funktion af de 4 grupper skal gøre det mere klart, hvad arbejdet går 

ud på, og hvad man som medlem får indflydelse på. 

Jagt: Hvordan gøres naturpleje til en fordel for vildtet? Er der mulighed for en fælles holdning til 

vildtforvaltning i hele eller dele af området? Andet relevant? 

Erhvervsinteresser herunder friluftsliv: Er der erhvervsmæssige interesser, der bliver påvirket af 

naturplejeprojektet (fx muligheder for turisme eller husdyrudvidelser)? Hvordan varetages 

lodsejernes interesser i forhold til omverden? 

Naturpleje herunder høslæt og naturovervågning: Hvilken pleje er bedst for naturen? Hvor og 

hvordan kan der tages høslæt, og hvordan går det med naturen? 

Græsning: Hvordan hegnes mest hensigtsmæssigt? Generel vejledning til projektgruppen om drift, 

tilsyn og indkøb af dyr m.m. 
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I praksis er det op til hver enkelt gruppe, hvornår og hvordan de vil mødes. Men som udgangspunkt 

kunne det være smart at holde en fælles aften i Jerup Forsamlingshus, hvor grupperne både kan 

diskutere hver for sig og udveksle ideer m.v. mellem grupperne. 

I øjeblikket er følgende aktive i grupperne:  

Jagt: Ole Henne Hansen 

Erhvervsinteresser og friluftsliv: Tove Nielsen 

Naturpleje m.v.: Bodil Larsen, Flemming Thorning-Lund 

Græsning: Peter Kragkær, Lars Thomsen, Ole Møller Nielsen, Jens Kristian Banke 

 

Ad. 3) 

Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 9. september. 

Info: Efter mødet har Flemming Thorning-Lund aftalt med yderligere besigtigelse af fængslets arealer 

sammen med Bodil Larsen og Per Frederiksen. Flemming Thorning-Lund planlægger desuden at 

danne sig et overblik over japansk pileurt i området og have en bekæmpelsesplan for denne invasive 

art inden næste møde. 

Billeder fra besigtigelsestur på Kragskovhede 

Galloway og hereford 

hjælper vildtet med at 

holde opvækst nede på 

fængslets arealer 
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Rimme-dobbe 

område under 

tilgroning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsvarende 

rimme-dobbe-

område et år 

efter manuel 

skovning. En 

slagleklipper 

har kørt over 

arealet for at 

fremme ny 

vækst af lyng. 

Kreaturer bliver 

snart lukket ind 

på arealet. 
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Rimme-dobbe-

område, der 

blev ryddet for 

et år siden. 

Ingen pleje med 

maskiner. 

Arealet bliver 

afgræsset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranerne har unger 

(21/5-2014). 
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Maskinskovet areal, 

der senere skal 

indhegnes og 

afgræsses. Nogle få 

løvtræer og skovfyr 

er efterladt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


