
Råbjerg Mose er en enestående mosaik af fugtige lavninger og tørre, sandede rygge. Geologisk set er mosen et af verdens fineste rimme-doppe-landskaber. Derfor er mosen med i EU’s 
Natura 2000-områder, der er et netværk af naturområder i EU-landene, som skal bevares for eftertiden.  Foto: Bent Bach
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S
elv om de gyldne høst-
farver i disse dage gi-
ver Råbjerg Mose et 
skær af uberørthed, er 

det godt 40 kvadratkilometer 
store naturområde en lidt 
skrammet naturperle. Mosen 
er ved at gro til. 

Træerne og det lange græs 
skjuler landskabets konturer 
og dermed dets oprindelse. De 
skiftende fugtige lavninger og 
tørre, sandede rygge kan el-
lers fortælle om en enestående 
fortid, for Råbjerg Mose er en 
del af verdens største strand-
voldssystem, der gennem de 

seneste 7000 år er dannet på 
verdens største sandodde - 
Skagen Odde.

At der i Råbjerg Mose på 
skift er både våde og tørre na-
turområder, giver ikke blot et 
sælsomt landskab. Her er også 
et helt særligt dyre- og plante-
liv. 

Råbjerg Mose er således det 
eneste sted i Danmark, hvor 
man kan se den sjældne 
dværgbusk mose-post. Mosen 
er også en af de vigtigste yng-
lepladser herhjemme for tra-
nen, og med lidt held kan man 
stadig se den lille sjældne 
sommerfugl hedepletvingen - 
der regnes for truet på euro-
pæisk plan - såfremt man be-

søger mosen i begyndelsen af 
juni.

Listen over truede og sårba-
re dyre- og plantearter, der har 
Råbjerg Mose som et af deres 
sidste danske fristeder, er 
alenlang. Mosen er derfor et 
højt prioriteret naturområde. 
En del af mosen er fredet, men 
nok så vigtigt er det, at hele 
mosen er udpeget som et Na-
tura 2000-område, der er nav-
net på EU’s netværk af euro-

pæiske naturområder, som 
skal beskyttes for eftertiden.

For at fremtidige generatio-
ner også kan opleve Råbjerg 
Mose, er Naturstyrelsen, Fre-
derikshavn Kommune og 
Kragskovhede Statsfængsel 
gået sammen om et storstilet 
naturgenopretningsprojekt, 
der støttes af EU. Halvdelen af 
udgifterne på i alt 20 millioner 
kroner betales således af EU-
kassen.

Det kommende naturgenop-
retningsprojekt omfatter Rå-
bjerg Mose i bred forstand, 
idet både Jerup Hede og Krag-
skovhede er med i projektom-
rådet, som dermed strækker 
sig over godt 40 kvadratkilo-
meter. Heraf udgør naturarea-
ler 70 procent, mens 20 pro-
cent er landbrugsarealer, og 
10 procent er veje, bygninger 
og lignende.

Der er over 500 private lods-
ejere. Derudover ejer Natur-
styrelsen 110 hektar, Frede-
rikshavn Kommune 34 hektar 
og Kragskovhede Statsfængsel 
635 hektar.

- Vi vil naturligvis inddrage 
lodsejerne i projektet, siger 

Natur-
perle 
pudses

Helle Kold Jespersen glæder sig over en rosmarin-
lyng - en af de mange sjældne planter i mosen.
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Råbjerg Mose er enestående,  
men mosen er ved at dø som følge  
af sommertørke og tilgroning 

Råbjerg Mose er et af de fineste naturområder i Nordjylland. De to 
kommunale naturmedarbejdere Sisse Lindholm og Catrina Kristensen 
ser derfor frem til arbejdet med at genoprette mosens natur. 



Der skal også luges blandt de mange graner og fyrre, der har spredt sig til mosen. 
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Helle Kold Jespersen, projekt-
leder i Naturstyrelsen Vend-
syssel.

Hvordan det vil ske, er end-
nu ikke helt afklaret. Men de 
forestående planer om natur-
genopretning indebærer bl.a, 
at moseområder, der er groet 
til med skov, skal fældes, og at 
der skal etableres flere områ-
der med afgræsning.

- Lodsejerne skal ikke frygte, 
at vi pludselig fælder deres 
træer uden at have talt med 
dem, siger Helle Kold Jesper-
sen.

Godt for kommunekassen
Der er over 500 private lods-
ejere. Derudover ejer det of-
fentlige store bidder i områ-
det, da Naturstyrelsen ejer 
110 hektar naturarealer i ker-
nen af Råbjerg Mose. Frede-
rikshavn Kommune ejer 34 
hektar, og Kragskovhede 
Statsfængsel ejer 635 hektar, 
der er en blanding af naturare-
aler, landbrugsarealer og byg-
ninger. 

Efter loven er det kommu-
nerne, der har ansvar for den 
fornødne naturpleje af privat-
ejede fredede arealer. Men det 
kan være svært at få de spar-
somme midler til at række.

- Derfor er vi meget glade for 
det her projekt. Det er jo et 
stort område med en meget 
fin natur - og når naturværdi-
erne i de kommende år bliver 
pudset af, vil det være til gavn 
for både fastboende og turis-
ter, siger John Christensen 
(V), der er formand for byrå-
dets plan- og miljøudvalg i 
Frederikshavn Kommune.

- Som følge af den massive 
EU-støtte kan vi få genskabt 
naturværdierne inden for et 
stort område, uden at det kos-
ter noget for kommunekassen. 
Dermed kan vi få pengene til 
at strække længere, for Frede-
rikshavn Kommune er geogra-
fisk meget stor. Vi har derfor 
mange naturområder, der skal 
passes inden for de midler, der 
er til rådighed, fortsætter John 
Christensen.

Den praktiske kontakt mel-
lem kommunen og lodsejerne 
vil blive varetaget af de to na-
turmedarbejdere Sisse Lind-
holm og Catrina Kristensen fra 
den kommunale naturforvalt-
ning.

Fanger skal hjælpe naturen
Også for Kragskovhede Stats-
fængsel er den kommende na-
turgenopretning meget vel-
kommen. 

- Vi er glade for at kunne 
kombinere en indsats for natu-
ren med gode arbejdspladser 
for vores indsatte. Vores erfa-
ring med de arbejdspladser, vi 
allerede har på vores skov- og 
landbrugsområde, er, at frisk 
luft og et meningsfuldt ar-
bejdsfællesskab kan give de 
indsatte mod til og mulighed 
for at komme et skridt nærme-
re et liv uden kriminalitet, si-
ger fængselsinspektør Lene 
Theilgaard.

Hun tilføjer, at statsfængslet 
altid er interesseret i at styrke 
samarbejdet med såvel andre 

myndigheder som virksomhe-
der og foreninger, såfremt det 
kan hjælpe de indsatte videre 
til et liv uden kriminalitet.

En del af naturgenopretnin-
gen skal ske ved græsning med 
hårdføre kvægracer. Her vil 
statsfængslet også bistå.

- Vi omstiller derfor vores 
kvægbrug og har købt kalve af 
racen galloway, fortæller Ole 
Møller Nielsen, landbrugsle-
der på Kragskovhede.

- Derudover skal vi i vinter 
passe 50 køer for Naturstyrel-
sen, som til sommer skal bru-
ges til græsning i LIFE-projek-
tet på Læsø. Vi håber, at vi og-
så for Råbjerg-området kan gi-
ve vinterly til de køer, der skal 
bruges i mosen til græsning 
om sommeren - eksempelvis 
for private lodsejere, der er gå-
et sammen i græsningslav, til-
føjer han.

At statsfængslet på den må-
de kan bidrage til naturgenop-
retningen, har stor betydning, 
fastslår skovrider Jesper 
Blom-Hansen, Naturstyrelsen 

Vendsyssel.
- Det er helt afgørende, at vi 

får etableret mere græsning i 
området. For at det kan ske, er 
vi fra projektets side indstillet 
på at betale for hegningen, så 
det kan lade sig gøre at få 
etableret fælles hegn, der om-
fatter jord fra flere mindre 
lodsejere, siger Jesper Blom-
Hansen.

Erfaringen viser imidlertid, 
at selv om hegningen bliver 
betalt, kan det være svært at få 
små lodsejere til at gå med i et 
græsningsprojekt.

- Vi taler jo om mindre lods-
ejere, der i mange tilfælde har 
arvet en moselod, men til dag-
lig har et almindeligt job, der 
ikke har noget med landbrug 
at gøre. De vil ikke være inter-
esseret i hverken det praktiske 
besvær med dyr eller det ad-
ministrative arbejde, der i dag 
er knyttet til dyrehold. Vi er 
derfor indstillet på at hjælpe 
til med at gøre det let for lods-
ejerne, siger Jesper Blom-
Hansen.

Bestil sommerferien nu og gi’ dig selv noget solrigt at se frem til. 
Alt er klar til salg, så det er bare at vælge – fra små, idylliske rejsemål 

til vores egne hoteller med fokus på faciliteterne.
Husk fri afbestilling frem til den 1. januar 2014.

Slip for kampen om de bedste pladser!

Direkte afrejse fra Aalborg.
Bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

Tyrkiet
Villa Sunflower 1, kat. 4
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