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Så er 2016 ved at være slut – og det blev slet ikke så ringe endda. 

Sådan set lidt med de store briller har LIFE-projektet flyttet sig fint fremad i 2016. Der vil altid være noget 

som driller lidt og andet som går fint. 

I år har vi ikke haft store skovningsmaskiner i gang; men har haft flismaskiner ude for at få bund i de stakke 

af træ som har ligget og tørret rundt omkring og ventet på at fyringssæsonen begyndte igen.  

Der blev aldrig de rigtige forhold for at komme videre med afbrænding af lyng her i 2016. Afbrænding er en 

god metode til foryngelse og pleje af lyng; men fordi metoden er afhængig af de helt rigtige vejrforhold kan 

det være svært at regne med at det lykkes. For at nå i mål med hedeplejen har vi derfor her i efteråret 

forsøgt os lidt frem med, hvor langt vi kan komme med en traktor med knuser. Vi er ikke så meget i tvivl om 

at metoden fungerer fint som hedepleje; men at vide hvornår man skal stoppe for ikke at blive fanget i de 

fugtige dobber kræver noget forsigtig øvelse. Alt i alt har traktor og knuser også sine begrænsninger; men vi 

kommer til at bruge metoden som et rigtig godt alternativ til afbrænding. 

Det var også her i 2016 vi fik sat de første hegn i LIFE-projektet og købt de første Galloway – nogen 

”arbejder” for Kragskovhede, som har fået flere arealer de naturplejer, og nogen går på private arealer i 

Napstjert, hvor der er lavet en aftale om lån af kreaturerne.    

På den administrative side fik vi i juni sendt en teknisk midtvejs rapport til EU – og efter sommerferien fik vi 

svar. EU har fortsat tillid til at vi styrer projektet fint, håndterer de problemer der kommer undervejs og når 

målene til slut. De har derfor valgt at udbetale den næste rate af tilskuddet til projektet.  

 



Udfordringer i 2017. 

LIFE-projektet skal i 2017 arbejde videre med de aktiviteter vi er godt i gang med; men der kommer også 

nye til.  

Den helt nye og spændende opgave bliver at finde nogen steder vi kan arbejde med helt eller delvist at 

lukke gamle afvandingssystemer. Det rådgivende ingeniørfirma NIRAS afsluttede deres hydrologiske 

forundersøgelse for området her i 2016. Rapporten peger på nogle steder, hvor der vil være en 

naturmæssig gevinst ved at ændre på afvandingsforholdene og hvor det ikke påvirker huse, veje, dyrkede 

marker og lignende.  

Opgaven i begyndelsen af 2017 bliver at finde et sted, vi tror på det er en god idé at starte, hvor vi ikke 

påvirker nogen, som ikke vil være med, og hvor der ikke kræves alt for komplicerede tekniske løsninger.  

Derefter kommer det til at tage noget tid at få alle nødvendige tilladelser i hus; men håbet er, at vi kan nå 

at lave en del i marken i sensommeren 2017 og få noget praktisk erfaring med forskellige tekniske 

løsninger. 

Hvis du sidder og tænker på et sted hos dig der lyder som et sted der kunne være godt for at starte er du 

meget velkommen til at kontakte én af os.   

Den hydrologiske forundersøgelse kan downloades på projektets hjemmeside: 

http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2016/jun/life-raabjerg-mose-hydrologisk-

forundersoegelse/ 

På hjemmesiden kan kontaktinformationer til Sisse, Kresten og mig også findes. 

Vi ved også allerede nu, at der kommer besøg fra EU i løbet af sommeren 2017. Denne gang er der varslet 

at de gerne vil komme på et 2 dages besøg fælles for vores projekt og vores søsterprojekt LIFE Hulsig Hede. 

Denne gang vil de selvfølgelig gerne ud og se noget; men de vil også gerne høre noget mere om, hvordan vi 

arbejder med udbud af vores store entreprenør opgaver. Der er selvfølgelig altid et element af kontrol i 

sådan et besøg; men de vil også bare gerne høre noget om, hvordan vi i LIFE projektet har lagt et stort 

arbejde i at tænke vores udbud rigtig godt igennem og hvordan vi samarbejder med LIFE-projektet for 

Hulsig Hede om udbuddene. 

 

Målet for øje 

I et LIFE-projekt som strækker sig over 5 år – nogen gange mere – er det vigtigt en gang imellem midt i den 

travle hverdag at minde sig selv om hvad formålet med LIFE-projektet er og hvordan projektkontrakten 

med EU er bygget op. Der er nemlig en ret god logik i tankerækken bag det hele.  

Målet er at forbedre forholdene for de naturtyper og arter som er på udpegningsgrundlaget for Natura 

2000 området og dermed også leve op til målene i handleplanerne. 

EU’s LIFE Nature+ fond er målrettet til at støtte den slags arbejde indenfor Natura 2000 områder. 

Kontrakten med EU er bygget op så der først er redegjort for hvilke naturtyper og arter der ikke har det så 

godt. Så kommer der en redegørelse for hvorfor de ikke har det godt - hvad er det der truer dem? Derefter 



kommer så beskrivelserne af alle de aktiviteter, vi tror på vil gøre en forskel i fremtiden for at imødegå eller 

fjerne truslerne. 

Der følger altid et regelsæt med tilskudsordninger – også når det gælder LIFE-fondens tilskud til vores 

projekt. Det kan godt virke som en stor mundfuld at leve op til de krav der stilles til vores administration, 

dokumentation, rapporteringer og så videre. Men sådan set lidt ovenfra er det nu alligevel god logik, at vi 

selvfølgelig ikke bare får knap 10 mio. kr. uden at der er skrappe krav til, hvordan vi bruger dem. 

 

Det ser ikke ud som om vi får hvid jul i år; så jeg har i stedet fundet et billede fra februar 2014, hvor der var 

et fint hvidt drys. Billedet er fra Kragskovhede efter de havde været gennem en bevoksning og fjernet ikke 

hjemmehørende arter. Skovfyren står tilbage og de ikke hjemmehørende arter ligger i stak ud mod marken. 

 

God jul og godt nytår fra 

 

Sisse, Kresten Nikolaj og Helle. 

 

                                


