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Referat af bestyrelsesmøde i foreningen for Råbjerg Mose 

Tid: Kl. 17 – 19 onsdag den 9. november 2016 

Sted: Frederikshavn Rådhus 

Til stede:  Flemming Thorning-Lund, Jens Kristian Banke, Ole Henne Hansen, Karl Erik Slynge, Bodil 

Larsen og Kresten Nikolaj Nielsen. 

Dagsorden: 

1. Tur til foråret 
a. Turen kan evt. indeholde følgende emner: Sammenspillet mellem naturpleje og jagt 

interesser. Tilskudsmuligheder i Natura 2000 områderne. 
2. Hydrologisk forundersøgelse http://naturstyrelsen.dk/media/198644/hydrologisk-

forundersoegelse.pdf 
3. Låne kør. Hvordan går det med dem? Skal vi prøve om vi kan få lov til at anskaffe nogle 

redskaber til naturpleje og vedligehold af græsarealer? 
4. Skal vi prøve om vi som forening kan få en rabatordning til hjælp med ansøgninger ved en 

Landboforening? 
5. Facebookside  

a. Hvordan skal den bygges op og hvem skal have rettigheder til at redigere. 
6. Eventuelt 

 

Ad. 1) Der var stemning for at lave 2 ture i 2017. 

Den ene tur i forbindelse med generalforsamlingen som foreslås afholdt den 29. marts 2017. 

Temaet for turen kunne være Jagtinteresser og problematikker. 

Den anden tur foreslås afholdt den 21. maj turen kunne indeholde følgende emner opfølgning på 

allerede besøgte lokaliteter hvordan fungere naturplejen, afgræsning, afbrænding og så videre. Hvis 

det er sat stemmeværker op kunne det være interessant at besøge et.  

 

Ad. 2) Punktet var bare en orientering om at den Hydrologisk forundersøgelse er færdig og kan ses 

via linket. Foreningen vil gerne hvis processen med lukning af grøfter kan speedes lidt op. 

 

Ad. 3) Status: Projektet råder nu over 13 kreaturer af racen Galloway. 5 dyr afgræsser på 

Kragskovhede og resten græsser i Napstjert Mose.  
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Ad. 4) Der er ikke stemning for at prøve at få en rabatordning hos en landboforening. Hvis nogen 

ønsker hjælp til overvejelser i forbindelse med opstart af dyrehold er det ok at henvise til Jens 

Kristian Banke og Karl Erik Slynge. 

 

Ad. 5) Iden om en Facebookside blev drøftet. Konklusionen var at det var bedre at bruge f.eks. 

Naturplejenetværket. 

 

Ad. 6) Der er et ønske om at vurdere på muligheden for at sikre spredningskorridorer i form af 

trægrupper til kronvildtet og lave en planlægning for det. 


