
Referat Bestyrelsesmøde 09/9-2014  
  

Side 1 af 4 
 

Bestyrelsesmødet blev indledt kl. 18 med besigtigelse af naturpleje i den nordvestlige del af projekt-

området, dvs. langs sporet, der begynder i hjørnet mellem Blæsbjergvej og Jennetvej. Helle Kold 

Jespersen fra Naturstyrelsen fortalte om rydning af træer i området. 

Tid: Kl. 20 – 22.00 den 9. september 2014 

Sted: Tuenvej 50, Elling 

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

Ole Henne Hansen, Catrina Kristensen (ref.) og Helle Kold Jespersen (Naturstyrelsen). 

Dagsorden: 

1. Hvad er der behov for at blive gjort i området? 

2. Skal der gøres en indsats for at få flere med i arbejdsgrupperne? I så fald hvad? 

3. Eventuelt 

Ad. 1) 

Generelt har der ikke været meget snak blandt lodsejere om projektet i området. Formentligt vil der 

blive mere fokus på projektet efterhånden som naturplejen kan ses i området. I øjeblikket er en 

entreprenør i gang med at rydde i projektets nordvestlige hjørne.  

Rydningsarbejdet stopper senest den 1. oktober af hensyn til jagten. Rydningsarbejdet genoptages til 

næste sommer, når området er tørt. Hvis der kommer tilstrækkeligt med frost til vinter, så kan der 

også arbejdes i området på det tidspunkt. Der er en del arbejde med at kontakte lodsejere, og der 

ligger nogle aftaler og venter, så der er også arbejde til entreprenørerne til sommer. 

Ad. 2) 

Det blev diskuteret, om lodsejerforeningens navn skal ændres, idet andre interesserede kan være 

tilbageholdende med at melde sig ind i lodsejerforeningen. En eventuel ændring af navnet kan tages 

op på generalforsamlingen i marts og diskussionen udsættes hermed. 

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

området og for at kunne føre naturpleje m.v. videre efter endt projektperiode i 2018. Det er 

bestyrelsens vurdering, at det er nødvendigt at spørge de enkelte lodsejere direkte, for at få dem 

med i lodsejerforeningen. Herved sikres det, at nuværende ikke-medlemmer får at vide, at 

medlemskabet er gratis, og giver dem mulighed for indflydelse på projektet.  Fremover vil projektets 

medarbejdere have fokus på at hverve flere medlemmer, når der laves nye aftaler. Desuden tilbød 

bestyrelsen af være behjælpelige med at kontakte de lokale lodsejere. 

Det blev diskuteret, om der skal gøres noget mere for at gøre opmærksom på projektet og området i 

det hele taget. Det ville være godt, hvis tv eller et andet medie fik interesse for projektet. Desuden 

ville det være godt med formidlingsture i området.  Det kunne eksempelvis være en botanik-tur på 
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”De vilde blomsters Dag” i juni eller en tur med en naturvejleder. Der blev talt om gode oplevelser 

med tidligere hestevognsture og cykelture med kommunens naturvejleder. 

En måde at gøre områdets jægere interesserede i projektet, kunne være at fokusere på, hvordan 

jægerne kan undgå at drive jagt i strid med jagtlovens regler om fx opstilling af skydetårne m.v. 

Lodsejerforeningen skal afholde generalforsamling inden udgangen af marts 2015. Der var enighed 

om, at det vil være godt med et arrangement fx i Jerup Forsamlingshus i forbindelse med 

generalforsamlingen. Det arbejdes der videre med på næste bestyrelsesmøde i februar 2015. 

De nedsatte arbejdsgrupper har hidtil været ret passive. I ”Erhverv og friluftsliv” har der ikke været 

nogen henvendelser, men det kommer nok efterhånden. I ”jagt”-gruppen vil Ole Henne Hansen 

kontakte Mogens Sonne, der er vildtkonsulent hos Naturstyrelsen. I ”græsning”sgruppen er der ikke 

behov for at gøre noget lige nu, men gruppen stiller sig til rådighed, hvis fx lodsejere er i tvivl om 

faglige spørgsmål eller konsekvenser af græsning. I ”naturpleje”-gruppen, der bl.a. rummer 

registrering af sjældne arter, vil Flemming Thorning-Lund tage initiativ til at påbegynde kortlægning 

af sjældne planter i området.  

Ad 3) 

Flemming Thorning-Lund oplyste, at han har besigtiget et privat areal med betydelig forekomst af 

den invasive art, japansk pileurt. Forekomsten findes oven på milen til et nedsivningsanlæg, hvorfra 

den japanske pileurt henter næring. Flemming Thorning-Lund anbefaler, at forekomsten af Japansk 

Pileurt skæres ned snarest og igen inden frosten kommer. Derefter bør der tages 2-3 slet til foråret 

og umiddelbart derefter dækkes de over med en kraftig filterdug og oven på denne dækkes med en 

kraftig sort plasticdug, der skal blive liggende i 3 vækstsæsoner. Anbefalingen er videregivet til 

kommunen. Han tvivler dog på, at der i projektet er afsat midler nok til bekæmpelse af invasive arter. 

Af andre invasive arter i området kan nævnes kanadisk gyldenris, rynket rose, glansbladet hæg og 

diverse nåletræarter. 

Næste bestyrelsesmøde bliver mandag den 2. februar kl. 17 på Rendborgvej 51. 

Rimme-dobbe-landskab 

ryddet for træer. 
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Køreplader er lagt ud i en 

dobbe for at fælde-

udkøreren kan passere 

uden for megen ravage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En argocat bruges til at 

transportere mandskab med 

motorsave rundt i rimme-

dobbe-landskabet. 
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Fælde-udkøreren fælder 

opvæksten og lægger det 

med det samme op på 

vognen bag sig og tager 

det med ud til en vej, når 

vognen er fuld. Her bliver 

træet lagt i en dynge pr. 

lodsejer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træerne skal helst fældes 

helt nede ved jorden. Det 

er hårdt ved kædesaven, 

da der kommer meget 

sand i kæden. Derfor er 

kædesaven på 

fældehovedet udskiftet 

med en ”saks”, der er 

kraftig nok til at klippe ret 

store træer over. 

 

 

 

 

 


