LIFE REWETDUNE & LIFE WETHAB
INVITATION til naturfaglige ekskursioner i Vendsyssel
Vi er glade for at kunne invitere til 2 dage med ekskursioner til vores LIFE naturgenopretningsprojekter – LIFE
REWETDUNE og LIFE WETHAB - i de fantastiske klit og rimme-dobbe landskaber i det aller nordligste Danmark.
Ekskursionerne er tilrettelagt med naturfagligt indhold i forhold til gennemførelse af store
naturgenopretningsprojekter for lysåbne og våde naturtyper. Vægten bliver lagt på at dele resultater, erfaringer,
diskutere problemstillinger, løsningsmodeller og metodevalg.

Projekterne
LIFE REWETDUNE har fokuseret på genopretning af vådområder i klitlandskaberne på Skagens Gren og Hulsig Hede
og LIFE WETHAB på genopretning af våde naturtyper i rimme-dobbe landskabet i Råbjerg Mose og Jerup Hede
området. Begge projekter har arbejdet med bekæmpelse af invasive arter, rydning af tilgroning i utilgængelige
områder på blød bund, lukning af grøfter, genetablering af græsning, en række informationsaktiviteter og meget
mere.
Mere info om projekterne findes på:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-raabjerg-mose/ og
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-hulsig-hede/

Tid og sted
23. september kl. 10 - ca. 16 med mødested på P-pladsen ved Råbjerg Mile – se program på næste sider
24. september kl. 10 – ca. 15.30 med mødested på P-pladsen ved rundkørslen i Jerup – se program på sidste side

Praktisk
Deltagelse er gratis.
Begge dage er med fælles kørsel i bus – og vi sørger for frokost.
Husk godt fodtøj og påklædning efter vejret da vi skal være ude og gå en hel del begge dage.
Hvis man kommer langvejs fra er der gode muligheder for at overnatte i nærområdet og deltage i begge
ekskursionsdage.

Tilmelding
Tilmelding sker senest den 16. september ved at sende en mail til Morten Mylund Pedersen på mompe@nst.dk
Husk at oplyse hvilke dage du deltager.

LIFE REWETDUNE & LIFE WETHAB
Mandag den 23. september
10:00 – Ekskursion til Råbjerg Mile
Besøg på Råbjerg Mile/Råbjerg Hede i LIFE REWETDUNE/Hulsig Hedes projektområde.
1. Ankomst til P-pladsen ved Råbjerg Mile.
2. Ca. 2 km vandretur hen over Råbjerg Mile. Vi ser på milens ”angreb” på naturen. Fra milens top kigger
vi ud over Råbjerg og ser på og drøfter bekæmpelse af træopvæksten.
3. Besøg på afblæsningsfladen mellem milen og milesøerne, hvor vi ser på naturtype, plante- og dyreliv I
tilknytning hertil.
4. På milens søndre klitrimme ser vi hvordan sandflugten har formet landskabet bag ved milen.
5. Vandring til frokostlokalitet. Efter frokost kører bussen til Grenen til eftermiddagens
ekskursionspunkter.

LIFE REWETDUNE & LIFE WETHAB
13:30 – Ekskursion til Grenen
Besøg på Grenen in LIFE REWETDUNE projektområde.
1. Ca. 2 km vandretur. Vi ser på fjernelse af uønsket træopvækst. Drøftelse af problemstillinger i
forbindelse med naturgenopretning i områder med mange lodsejere og stort publikumspres
2. Konvertering af plantage til fugtige klitnaturtyper.
3. Udsigt fra en tysk bunker fra 2. verdenskrig.
4. Fjernelse af uønsket træopvækst og etablering af afgræsning.
5. Udsigtspunkt ved Drachmanns Grav. Bekæmpelse af Rosa rugosa. Bussen kører retur til P-pladsen ved Råbjerg
Mile

LIFE REWETDUNE & LIFE WETHAB
Tirsdag den 24. september
Kl. 10:00 – ca. 15:30
Ekskursion til udvalgte steder i LIFE WETHAB projekt området (Natura 2000 område nr. 3).
1. Kort gåtur til tydelig rimme-dobbe struktur - svært tilgængeligt terræn, rydninger, græsning, afbrænding .
2. Stop ved lille forsøgsareal til test af metoder til bekæmpelse af Prunus serotina
3. Ca. 4 km gåtur gennem arealer med forskellige typer af rydninger, nye hegninger til græsning, grøfter lukket af
kronvildt, våde naturtyper og meget mere.
4. Stop ved Videslet engen - drift og pleje med henblik på hedepletvinge. Bussen kører tilbage til P-pladsen i Jerup.

