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Nyhedsbrev fra LIFE-projektet for
Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose

Kære lodsejere og andre med interesse i projektet

Godt Nytår til alle
Vi håber alle er kommet godt ind i det nye år.
For LIFE projektet er det vores sidste år og der er en masse ting vi skal være færdige med i 2019.
Vi fortsætter selvfølgelig med de synlige forandringer ude i naturen – rydninger af opvækst og hegninger så
vi kan få flere dyr ud og lave naturpleje.
Da det er sidste år betyder det, at hvis nogen er interesseret i at få ryddet eller hegnet og eventuelt låne
kreaturer er det ved at være sidste chance, hvis vi skal kunne nå det. Interesserede er meget velkommen til
at kontakte Kresten Nikolaj Nielsen hos Frederikshavn Kommune på tlf. 98 45 63 81 eller e-mail
krnn@frederikshavn.dk.
Ud over de synlige ting i naturen skal vi også afslutte overvågning, udskifte skilte, skrive en del rapporter,
afslutte regnskaber, holde et seminar for fagfolk og en masse andre opgaver så der bliver rigeligt at arbejde
med her i 2019.

Låne ko ordning.
Ét af formålene med LIFE projektet er at få skabt noget mere pleje som er fremtidssikret. Det kan græsning
være rigtig godt til; men det kan være dyrt at komme i gang med græsning. Her er det LIFE projektet kan
hjælpe ejerne med at dække de fleste investeringer til opstart. Ud over at gøre arealerne klar med rydning
af opvækst og sætte hegn er der også mulighed for at låne køer.
LIFE projektet kan hjælpe med at låne Galloway kreaturer ud. Ordningen går kort fortalt ud på, at man låner
et passende antal køer gratis mod at stå for alt vedrørende pasningen af dem. Til gengæld skal man efter 5
år blot levere det samme antal dyr tilbage med nogenlunde samme køn og alder som dem man lånte. Det
betyder at ”overskuddet” af dyr tilhører den, som ejer jorden og har lånt dyrene. Så er der mulighed for at
man kan opbygge sin egen besætning og måske endda nå at få lidt godt naturpleje kød i fryseren.

Hvis man ejer et lille stykke jord kan det være en idé at slå sig sammen med en nabo eller flere om et fælles
hegn og fælles låne køer – så er man også flere om at passe dyrene.

De første låne køer kom i ”arbejde” i maj 2016.

Netværk for naturpleje
Til at understøtte græsning med naturpleje som formål er Sisse Lindholm fra Frederikshavn Kommune i
gang med at få et lille netværk op at køre. Det skal være et netværk for de som har kreaturer med det
formål at pleje naturen. Netværket er tænkt til at være en hjælp for de, som er nye, et sted man kan
udveksle erfaringer, aftale lån af tyre, få gode råd fra fagfolk og meget andet.
Netværket skal køre fælles for både vores projekt og vores søster LIFE projekt for Hulsig Hede.
Sisse har kontakt til de fleste om netværket; men er der nogen som tænker de lige passer ind og som ikke
har hørt fra Sisse er man selvfølgelig meget velkommen til at kontakte Sisse på tlf. 98 45 63 83 eller e-mail
sili@frederikshavn.dk.

Der er stadig ret tørt
I en del områder kan vi stadig mærke sommerens tørke. Specielt centralt i Råbjerg Mose er der flere steder,
hvor der slet ikke er så vådt som det plejer at være om vinteren.

Det giver os mulighed for at fortsætte med nogle af rydningerne her i perioden fra kronvildtjagten er færdig
for denne sæson og frem til ynglesæsonen starter i foråret. Når ynglesæsonen starter stopper vi med
rydninger i de områder hvor fugle og andre dyr er sårbare for forstyrrelser.

Råbjerg Mose var nomineret i Danmarks Naturkanon
Råbjerg Mose var i 2018 nomineret i Danmarks Naturkanon.
En jury med 8 medlemmer modtog i alt 1.671 forslag til steder som skulle med i Danmarks Naturkanon.
Juryen udvalgte 30 steder alle kunne stemme på – Råbjerg Mose var ét af de 30 steder. Jury medlem
Sebastian Klein begrundede nominering på denne måde:

"Råbjerg Mose er bare vild! Den er ikke kendt af særlig mange
mennesker, men er en af de naturperler, som virkelig viser, hvor
vild og fantastisk den danske natur kan være. Hedemosen med
de gamle revler betegnes ofte som eksempel på ægte dansk
vildnis – og når man er der, passer beskrivelsen perfekt.
Trompeterende traner, spillende dobbeltbekkasiner og et mylder
af blomster og insekter giver en stemning, som for mange vil
synes fuldstændig ”udansk”. Men det er det ikke. Det er bare vildt,
vådt og vidunderligt dansk!"
Sebastian Klein, medlem af juryen

Sikke en fin beskrivelse!
Alle kunne stemme på deres favorit blandt de 30 nominerede. Der var skarp konkurrence fra andre
fantastiske og mere kendte steder og Råbjerg Mose kom desværre ikke blandt de endelige 15.
Der er mulighed for at læse mere om Danmarks Naturkanon og de mange fantastiske forslag her:
https://mst.dk/friluftsliv/danmarks-naturkanon/

Venlig hilsen
Sisse, Kresten, Morten og Helle

