
 
Kære lodsejer i Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Moser 
  
Så nærmer julen og årsskiftet sig og 2014 bliver året, hvor nogle af de første arbejder i LIFE Råbjerg Mose-projektet 
skal i gang. 
  
Vi tager derfor nu hul på den mere konkrete planlægning af, hvad der er det bedste vi kan gøre for naturen og 
dermed, hvad projektet kan tilbyde på de enkelte arealer. Det betyder, at vi færdes mere i området i den kommende 
tid. Vi er mest interesseret i at se nærmere på naturarealerne, og vil så vidt muligt undgå at færdes på dyrkede 
marker, i indhegninger med dyr og andre steder, hvor det kan være til gene.  
Hvis der er særlige hensyn, vi skal tage, når vi færdes i området, vil vi meget gerne vide det – og hvis I ser os derude, 
vil vi gerne hilse på, og I er velkommen til at gå med lidt rundt. 
  
Jeg har foreløbig reserveret plads i Jerup Forsamlingshus torsdag den 13. februar 2013 om aftenen, hvor vi forventer 
at invitere jer til et lodsejermøde. På dagsordenen kommer bland andet, hvordan en skriftlig aftale om 
projektaktiviteter kan se ud, etablering af en lodsejerforening til jer, samt forslag til gennemgang af arealerne sammen 
med jer i løbet af foråret.  
I får selvfølgelig en invitation til lodsejermødet når vi er kommet ind i det nye år. 
  
Der var en meget fin artikel om projektet og den fantastiske natur i Nordjyske Frii den 25. oktober. Jeg har hæftet 
artiklen ved denne mail. 
  
Hvis der er spørgsmål er I velkommen til at kontakte enten mig – hvis det er generelt om projektet – eller Catrina og 
Sisse hvis det er i forhold til jeres egne arealer. Catrina træffes på tlf. 98 45 63 65 og Sisse på tlf. 98 45 63 83  
  
I slutningen af januar får I en invitation til lodsejermøde. 
  
God jul og godt nytår. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Helle Kold Jespersen  
Projektleder – LIFE Wethab  
Naturstyrelsen Vendsyssel  
Dir tlf.: (+45) 72 54 39 86  
Mobil:   (+45) 21 21 55 12  
hekje@nst.dk  
 
 

           

Sct. Laurentiivej 148  
DK - 9990 Skagen  
Tlf.: (+45) 72 54 30 00  
www.naturstyrelsen.dk  

 

   

 
 

mailto:hekje@nst.dk
http://www.naturstyrelsen.dk/

