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Kære lodsejere og andre med interesse i projektet 

 

Udbud af rydning og udkørsel for de kommende år. 

Lige nu er der udbud af rydnings- og udkørselsopgaver for de kommende 2 år for både vores projekt og LIFE 

projektet REWETDUNE, som dækker Skagens Gren og Hulsig Hede. 

Det er et såkaldt rammeudbud, som er en slags prækvalifikation af entreprenører, hvor de byder ind med 

maskiner og mandskab. Vi forventer at indgå rammeaftale med 5-8 entreprenører.  

Disse 5-8 entreprenører er så kvalificerede til at byde på de enkelte konkrete opgaver, der bliver udbudt som 

miniudbud under rammeaftalen. Det er først ved miniudbuddene at der skal konkurreres på prisen på 

konkrete opgaver. 

Det betyder, at efterhånden som vi laver aftaler med jer om rydninger, kan vi samle arealer sammen i 

områder og udbyde opgaven som miniudbud. Vi udbyder ikke noget, vi ikke har aftaler om. 

Udbuddet er offentliggjort her: http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-

annonceringer/2015/maj/udbud-rammeaftale-om-life-rydnings-og-udkoerselsopgaver/ 

  

Besøg fra EU  

Den 24. marts havde vi besøg af EU’s udsendte monitor – Magnus - på projektet. Magnus kommer på besøg 

ca. 1 gang om året. Formålet er dels at kontrollere om vi er på rette spor i forhold til det vi har lovet EU – om 

vi bruger pengene som aftalt, om tidsplanerne holder og om vi har styr på regnskaberne. Men formålet er 

også at hjælpe os, hvis vi har brug for at få svar på spørgsmål eller der er noget, som driller os. Så det er 

faktisk rigtig rart at få besøg af vores monitor. 

I denne uge skal vi så aflevere en teknisk rapport til EU. Det er en form for statusrapport på engelsk, som 

ikke giver så meget mening hvis man kender kontrakten med EU i detaljer. Det er altid lidt af en opgave at 



skrive rapporter til EU; men vi gør det gerne når de nu har været så flinke at give os en stor pose penge til 

projektet.  

 

Helle viser afbrænding på Kragskovhedes arealer for Magnus og Camilla som var på kontrolbesøg for EU. 

 

Naturen lige nu 

Foråret er rigtig godt i gang og den milde vinter har betydet at nogle af forårsaktiviteterne i naturen er lidt 

tidlige i år. Tranerne har unger og vi venter med årets rydninger i mosen til vi ikke forstyrrer ungerne mere. 

Normal er det 1. juli vi kan begynde at sætte maskiner ind i mosen igen; men måske bliver det nogle dage 

tidligere i år. Så må vi se om vejret er med os. 

Hedpletvingens larver har allerede dannet pupper. Har du lyst til at se efter hedepletvinge skal du snart være 

klar. Vi forventer, at de flyver tidligt i år og at højdepunktet for flyvesæsonen bliver allerede om 2-3 uger. 

 

Forårshilsner fra  

Sisse, Catrina og Helle. 

                                


