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Kære lodsejere og andre med interesse i projektet 

 

Så er alle ved at være tilbage efter velfortjent sommerferie og vi er allerede i fuld gang med 
naturplejeopgaverne. Vi har travlt - for der er en masse vi skal nå inden projektet skal afsluttes med 
udgangen af året. 

Siden sidste har Kresten Nikolaj Nielsen forladt Frederikshavn Kommune og dermed også projektet. Kresten 
har gjort en stor indsats for projektet og vi ønsker ham god vind med kommende udfordringer. 

 

Internationalt slut seminar for fagfolk 
Den 13.-15. maj havde vi slut seminar for fagfolk. Vi holdt seminar sammen med vores søster LIFE-projekt 
for Hulsig Hede. 

Vi trak 50 deltagere fra hele landet, Holland, Tyskland, England og Wales til Hulsig hvor seminaret blev 
holdt.  

Det blev en stor succes med gode præsentationer og oplæg, glade og spørgelystne deltagere, 2 perfekte 
ekskursionsdage i forårssol hvor vi endda nåede at se et par af de første hedepletvinger. Om aftenen var 
der selvfølgelig kød fra lokalt naturpleje kvæg på menuen. 

Vi var rigtig stolte over at kunne vise vores fantastiske natur frem og ikke mindst dele alle vores gode og 
dårlige erfaringer med deltagerne. Alle sagde, at de var imponerede over hvor store områder vi har, hvor 
store ambitioner vi har haft for projekterne og hvor varieret landskabet og naturen er. 

 



 

 

 

Desværre var der en del fagfolk som var forhindrede i at deltage. For at give flere chancen for at se nogle af 
resultaterne og deltage i de faglige diskussioner om løsningsmodeller på forskellige udfordringer gentager 
vi de 2 ekskursionsdage. Vi gentager ikke hele seminaret men blot de 2 ekskursionsdage. 

Vi gentager ekskursionerne den 23. og 24. september med besøg i Råbjerg Mose den 24. 

Det er ekskursioner for fagfolk der arbejder med natur og naturgenopretning; men skulle der være enkelte 
af jer, som gerne vil med er i velkommen til at kontakte mig – så ser vi om ikke det skulle være muligt. 

 

LIFE stand på Naturmødet  
Knap var vi færdige med slut seminar før bilen skulle pakkes med informationsmateriale igen og turen gik 
mod Naturmødet i Hirtshals den 23. – 25. maj. Her deltog vi i en fælles stand for alle aktive danske LIFE-
projekter. 

Vores telt havde fået en rigtig fin placering og der nåede at komme rigtig mange besøgende forbi teltet og 
få en snak om naturen og hvordan vi gennemfører naturpleje.  

Den fælles LIFE stand blev en succes og det er allerede besluttet at deltage igen næste år.  



 

. 

Naturmødet og LIFE standen var også omtalt i EU’s nyhedsbrev for LIFE Programmet. 

 

Naturplejeopgaver i fuld gang 
Lige nu er vi i fuld gang med sæsonens naturplejeopgaver så vi kan få det hele færdigt og afsluttet inden 
projektet lukker med udgangen af året. 

Nedskæring af opvækst inde i de centrale dele af mosen er i fuld gang, maskiner er i gang med arealer hvor 
vi skal have større træer ud – i år er det specielt arealer hvor vi fjerne nåletræer og fyr som stammer fra 
USA og central og syd Europa.  
De steder hvor det vil gavne naturen at følge op med græsning som naturpleje sætter vi hegn, og vi 
forventer også at kunne lukke endnu et par gamle grøfter og gennemgravninger af rimmer inden vi lukker 
projektet. 



Besøg fra EU Kommissionens udsending 
I går var der opfølgning på et tidligere LIFE projekt som nogen af jer måske kender. LIFE ASPEA blev 
afsluttet i 2008 og handlede om at redde hedepletvingen. EU Kommissionen har valgt at gå tilbage til 
projekter om invertebrater og se på, hvordan forholdene er for dem i projektområderne i dag. Det er sund 
fornuft at se på projekternes langsigtede effekt for at vurdere om LIFE programmet lever op til EU’s formål 
med det. 

Det blev en dejlig dag hvor vi kunne både fortælle om og vise EU’s udsending LIFE ASPEA’s succes og 
hvordan vores nuværende LIFE projekt følger op på resultaterne og fortsat arbejder med forbedringer for 
hedepletvinge og overvågning af arten. 

 

Tidligere og nuværende projektfolk, overvågere og EU’s udsending ude og finde larvespind. 

 

Japansk Pileurt 
Måske har nogen af jer opdaget at den invasive art Japansk Pileurt har fået lidt omtale i år. Det er også en 
art vi har arbejdet lidt med i vores projekt. Fordi den kan skabe store problemer har vi valgt at næste 
nummer af nyhedsbrevet bliver et temanummer om pileurt. 

 

 

Venlig hilsen  

Sisse, Morten og Helle 

                                


