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Kære lodsejere og andre med interesse i projektet 

 

Det er forår og vi har rigtig travlt med at få planlagt alle de sidste opgaver, der skal løses inden vi skal 

afslutte projektet med udgangen af året. 

Lige nu har vi fokus på at få forberedt tilbudsindhentning til de opgaver, som skal løses med de sidste 

rydninger; men i særdeleshed på forberedelse af et par store milepæle i maj som vi glæder os meget til. 

 

Internationalt slut seminar for fagfolk 

I LIFE projekter er det obligatorisk at holde et slut seminar hvor man deler ud af de erfaringer man har gjort 

sig gennem projektet. Vi holder vores sammen med vores søster LIFE-projekt for Hulsig Hede. 

Vores fælles slutseminar bliver holdt 13.-15. maj i Hulsig; men vi skal selvfølgelig også en hel masse ud og se 

vores skønne natur i virkeligheden. 

Seminaret er tilrettelagt som internationalt. Det vil sige at sproget er engelsk. Seminaret er rettet mod 

fagfolk som arbejder med naturforvaltning og naturgenopretning så vi forhåbentlig kan udveksle erfaringer 

om løsninger, metodevalg til forskellige opgaver, resultater af indsatserne og meget andet. 

Skulle der være nogen af jer, som er interesseret kan i finde mere information på projektets hjemmeside: 

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2019/marts/life-wethabrewetdune-final-

seminar/ 

Vi håber på mange tilmeldinger fra forskellige lande og glæder os rigtig meget til at vise al vores skønne 

natur frem for deltagerne.  

 

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2019/marts/life-wethabrewetdune-final-seminar/
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2019/marts/life-wethabrewetdune-final-seminar/


LIFE stand på Naturmødet  

Naturmødet i Hirtshals er i år den 23. – 25. maj. Her er der masser af forskellige tilbud for både store og 

små naturinteresserede. Der er forskellige aktiviteter, debatter og telte man kan besøge.  

Som noget nyt er danske LIFE-projekter gået sammen om et fælles telt på naturmødet. Her deltager vi 

selvfølgelig også med information om vores projekt.  

I teltet vil der være forskelligt informationsmateriale fra de forskellige LIFE-projekter – nogen har foldere og 

plancher og andre har små film.  

Der vil også altid være nogen af alle os, der arbejder med de mange projekter til daglig, så der er gode 

muligheder for at få en snak og høre hvor forskellige projekterne er. 

Måske ses vi! 

 

 

Venlig hilsen  

Sisse, Kresten, Morten og Helle 

                                


