
Kære lodsejere og andre interesserede i projektet. 

 

Så er det blevet sommer og ferietid. Den varme forsommer har betydet at mange ting i naturen har været 

lidt tidligt på færde i år og blandt andet hedepletvinge fløj tidligt i vores område. 

Nu er ynglesæsonen for fugle og andre dyr slut for i år og det er de næste par måneder der er bedst 

mulighed for at arbejde med rydninger på nogle af de mere fugtige arealer i projektområdet – inden 

efteråret sætter ind med mere regn igen. Denne sommer forsøger vi at komme over de arealer vi har lavet 

aftaler for i Råbjerg Mose og Napstjert Mose. Der vil blive arbejdet med maskiner på nogle af de mere tørre 

arealer med tæt opvækst af træer og buske - og med håndkraft på de mere fugtige og åbne arealer. 

Vi har allerede her i foråret arbejdet med maskine på nogle arealer op mod Jennetvej og hos Kragskovhede. 

Det har nogle af jer måske lagt mærke til. Den første tid vil det selvfølgelig kunne ses, at der har været en 

maskine på arealerne; men resultatet er blevet rigtig godt. Træarter som ikke hører hjemme her er blevet 

fjernet, så de ikke længere kan sprede frø på heden og i mosen og rimme-dobbe landskabet er blevet mere 

tydeligt. De steder der er egnet, og hvor vi laver aftaler om det, følger vi efter med hegning og græsning fra 

næste sæson. 

 

En del af jer har allerede kontakt til Sisse, som arbejder med aftaler med jer. Ellers skal I nok høre fra hende 

efterhånden som vi kommer til de næste områder de kommende år. 

 

På Kragskovhede er der blevet arbejde med pleje af hederne. Efter de hårde vintre er meget af lyngen 

desværre gået ud; men nu er der gjort et stykke arbejde med at slå det døde lyng og fjerne opvækst, så ny 

lyng forhåbentlig spirer frem igen. Så håber vi det lykkes med god hjælp fra kreaturerne. 

 

Siden sidst har der været et bestyrelsesmøde i lodsejerforeningen. Referatet ligger her: 

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/find-et-naturprojekt/vendsyssel/life-raabjerg-

mose/lodsejerinformation/ 

Husk at man også kan melde sig ind i foreningen på hjemmesiden. Alle lodsejere og andre med interesse i 

området er velkomne i foreningen.  

Desværre får man ikke en automatisk kvittering for indmeldelse i foreningen; men vi skal nok sørge for, at 

alle tilmeldte kommer på medlemslisten og maillisten. Man kan også tilmelde sig foreningen ved at 

kontakte Catrina, som fungerer som foreningens sekretær. 

 

På den administrative del af projektet er der også sket lidt nyt. I foråret har EU kontrolleret at vi er kommet 

godt i gang, har styr på regnskaberne, udbud af opgaver og mange andre ting som skal være i orden. De var 

heldigvis tilfredse og glæder sig til at der her i år begynder at sker mere ude i området.  

Hjemmesiden har fået nyt design som desværre har drillet lidt. Jeg håber ikke nogen af jer har nået at 

oplevet fejl. Nu skulle det være i orden igen og jeg kan efter sommerferien begynde at lægge flere billeder 

og beskrivelser ud. 

Efter ferien skifter vi også ud på nogle af de eksisterende informationstavler. Så kan gæster læse lidt om 

naturen, landskabet og projektet, samt få et par råd om hvordan man skal opføre sig, hvis man besøger 

området.  

 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer. 

 

Sisse, Catrina og Helle 

 

 

   


