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Referat fra stiftende generalforsamling af lodsejerforeningen for 

Råbjerg Mose den 25. marts 2014 i Jerup forsamlingshus. 

 
Omkring 20 personer mødte op i forsamlingshuset for at være med til at stifte 
lodsejerforeningen for Natura 2000 området ”Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave 
Mose”. Hovedparten af deltagerne var lodsejere. Derudover mødte nogle få 
personer med særlig interesse for området. 
Fra Naturstyrelsen Vendsyssel deltog projektleder Helle Kold Jespersen og 
skovfoged Søren Møller Pedersen. 
Fra Frederikshavn Kommune deltog naturmedarbejder Catrina Kristensen og 
Sisse Lindholm. 
 
Velkomst 
Catrina Kristensen fra Frederikshavn Kommune åbnede mødet med en velkomst 
og et kort resume af formålet med lodsejerforening. Formålet med en 
lodsejerforening er at langtidssikre den naturgenopretning, der bliver gennemført i 
løbet af den 5-årige projektperiode. Desuden skal foreningen sikre lodsejernes 
forskellige interesser i området og fungere som rådgiver for LIFE-projektet. 
Stiftelse af en aktiv og velrepræsenteret lodsejerforening, betragtes derfor som en 
vigtig forudsætning for LIFE- projektets fremtidige succes og som et redskab for 
lokalbefolkningen til at få indflydelse i dette og lignende projekter i området. 
 
Status for LIFE-projektet 
I midten af marts måned startede den første entreprenørmaskine op ved 
Kragskovhedes arealer ud mod Jennetvej, hvor der ryddes for ikke-
hjemmehørende træarter.  Naturstyrelsen v/ Søren Møller Pedersen står for 
tilrettelæggelsen, aftalerne med entreprenør og tilsyn med arbejdet, mens 
Frederikshavn kommune v/ Sisse Lindholm og Catrina Kristensen står for 
kontakten til lodsejerne og for skriftlige plejeaftaler med de lodsejere, som ønsker 
at deltage i projektet.  
 
Valg af dirigent 
Helle Kold Jespersen blev valgt til dirigent. 
 
Valg af referent 
Sisse Lindholm blev valgt til referent. 
 
Forslag til vedtægter blev gennemgået punkt for punkt 
Vedr. § 1.1 
Beskrivelsen af foreningens formål blev diskuteret, idet der var forslag om, at der i 
§ 1.1 skulle tilføjes, at formålet også var til gavn for almenheden.   
Begrundelser for ændringen:  

- at halvdelen af projektpengene kommer fra staten 
- at beskrivelsen rammer mere bredt, således at det bliver lettere 

at søge eventuelle midler hjem til fortsat vedligeholdelse af 
arealerne eller andre fremtidige projekter. 

Begrundelser imod ændringen: 
- at det er en lokal lodsejerforening 
- bekymring for den private ejendomsret mht. offentlighedens 

færdsel i området.  
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En afstemning med resultatet 12 mod 8 afgjorde at § 1.1 blev ændret til:  
”Foreningen arbejder for at bevare, formidle og genoprette Natura 2000 
områdets unikke natur til gavn for lokalsamfundet, foreningens medlemmer og 
almenheden”  
Vedr. § 1.3.  
En mindre ændring blev tilføjet: 
….. Lodsejerforeningen forventes at videreføre de tiltag, der iværksættes af LIFE-
projektet efter udløb af projektet i slutningen af år 2018, samt de tiltag som 
bestyrelsen varetager. 
Vedr. § 3.3. 
Det blev vedtaget at oprette følgende 4 interessegrupper:  

- græsning  
- naturpleje, herunder høslet og naturovervågning 
- erhvervsinteresser herunder friluftsliv 
- jagt   

Vedtægterne blev herefter vedtaget uden yderligere ændringer. 
 
Valg af lodsejerforeningens bestyrelse 
Følgende personer blev valgt ind i bestyrelsen: 

• Jens Kristian Banke 

• Flemming Thorning-Lund 

• Bodil Larsen 

• Peter Kragkær 

• Ole Henne Hansen 

• Tove Nielsen 

Catrina Kristensen fra Frederikshavn kommune blev valgt til sekretær. 
Der var umiddelbart ingen kandidater til suppleant posterne. Interesserede kan 
melde sig til Catrina Kristensen. 
Catrina Kristensen indkalder til første bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen 
konstituerer sig med en formand.  
 
Nedsættelse af arbejdsgrupper 
Der blev opfordret til at tilmelde sig en eller flere af interessegrupperne. Foreløbigt 
er grupperne repræsenteret ved følgende: 
Græsning: 

Peter Kragkær, Tove Nielsen, Lars Thomsen (deltog ikke i mødet), 
Ole Møller (deltog ikke i mødet) 

Naturpleje herunder Høslet og Naturovervågning: 
Bodil Larsen, Flemming Thorning Lund 

Erhvervsinteresser herunder Friluftsliv:  
En repræsentant fra friluftsrådet (deltog ikke i mødet) 

Jagt:  
Ole Henne Hansen 

Grupperne er åbne for alle lodsejerforeningens medlemmer. Det forventes, at 
grupperne løbende bliver udbygget med flere interesserede. 
 
Eventuelt 
Under eventuelt var der flere spørgsmål fra salen vedr. rydning og flisning af træ.  
Det blev præciseret, at arealer kun ryddes efter aftale med lodsejerne. Træet bliver 
hvor det er muligt lagt i stak indenfor den enkelte lodsejers matrikel, indtil det er 
tørt nok til at blive fliset. Et eventuelt overskud tilfalder lodsejeren, når flisen er 
afsat.  
Flisen forsøges afsat så lokalt som muligt og til højest mulige pris. 
Som hovedregel flises alt fældet træ, men hvis der er økonomi i at anvende noget af 
træet til tømmer, så vil det naturligvis blive gjort. Der vil som udgangspunkt ikke 
kunne produceres brænde, medmindre lodsejerne selv vælger at hente brændet ud 
inden rydningen finder sted. 
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Opfordring 
Alle lodsejere der kunne have interesse i projektet opfordres til at melde sig ind i 
lodsejerforeningen og meget gerne tilmelde sig en af interessegrupperne. 
Tilmelding kan ske direkte til Catrina Kristensen tlf: 98 45 63 65, Sisse Lindholm 
Tlf: 98 45 63 83 eller via projektets hjemmeside:  
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Vends
yssel/LIFE_Raabjerg_Mose/Lodsejerinformation/ 

 


