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Referat fra foredragsaften om jagt, naturpleje og t ilskudsmuligheder inden for Natura 2000 
området   

Tid: Tirsdag den 6. maj 2014 

Sted: Jerup forsamlingshus 

Foredragsaftenen var arrangeret af lodsejerforeningen for Råbjerg Mose. Formand Peter Kragkær 
bød velkommen og præsenterede samtidig den nyoprettede lodsejerforenings bestyrelse. 

Bestyrelsen består af Peter Kragkær (formand), Bodil Larsen, Ole Henne Hansen, Flemming 
Thorning-Lund, Tove Nielsen, Karl Erik Slynge (suppleant). Catrina Kristensen fra Frederikshavn 
kommune er valgt til sekretær. 

Formålet med lodsejerforeningen er bland andet at langtidssikre effekten af den naturpleje, der 
bliver gennemført med LIFE projektet. Samtidig skal foreningen sikre lodsejernes forskellige 
interesser i løbet projektperioden. Peter Kragkær gør opmærksom på, at der er plads til flere i 
lodsejerforeningen og opfordrer ligeledes til, at lodsejere tilmelder sig en af foreningens 4 
interessegrupper:  

- Græsning  
- Naturpleje, herunder høslet og naturovervågning 
- erhvervsinteresser herunder friluftsliv 
- jagt  

Jagt i kombination med naturpleje (se også vedlagte  slides)  

Aftenens første foredragsholder var Mogens Sonne Hansen, skovfoged og vildtkonsulent i 
Naturstyrelsen, der fortalte om naturplejens påvirkning af jagtmuligheder. 
 
Hovedbudskabet var, at jagt og naturpleje i form af hegning og afgræsning fint kan kombineres til 
alles fordel, hvis der tages de rette hensyn til vildtet. Tre ting gør sig gældende for vildtbestandens 
størrelse:  

• Fred og ro 
• Dækning 
• Fødegrundlag 

Vildtet kræver fred og ro. Valg af kreaturer er derfor vigtig. Der skal kun sættes rolige dyreracer i 
hegningerne og man bør undgå vilde kvier.  

Dækning i form af holme med træer tæt på hegnet eller inde i hegnet er vigtig for, at vildtet føler sig 
tryg. Ligeledes er det vigtigt, at tænke hegnsstrukturen ind i kombination med landskabet. Vildtet 
ynder lavninger og små holme af træer, hvor de kan græsse uforstyrret og skjult. Hegnene skal 
være så store som muligt og hegnstypen bør kun være 2-trådet, da flere tråde kan være 
problematisk for vildtet at passere. 
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Fødesammensætningen på arealerne er afgørende for vildtets valg af områder. Naturpleje 
forårsager ofte en ændring af fødegrundlaget fra grovvækster i form af stride græsser og gammel 
lyng, til finere urter og nyspirrede lyngplanter. Der er forskel på de forskellige dyrs fødevalg, men 
vildtet foretrækker hovedsageligt de finere urter, mens kreaturerne tager de grovere vækster. Med 
det rette græsningstryk, vil naturpleje i form af græssende kreaturer derfor fremmer både kvaliteten 
og kvantiteten af vildtets fødegrundlag.  

Ved planlægning af naturpleje i form af rydning er det ligeledes vigtigt, at tænke jagten ind, således 
at der åbnes op for sigtbarheden og dermed en bedre jagt. 

Afgørende for vildtbestanden er dog jagtforvaltningen på arealerne. En god vildtbestand kræver en 
afbalanceret afskydning. Morgens Sonne Hansen opfordrer derfor til, at der dannes et jagtlaug, 
som giver dens medlemmer mulighed for, at deltage i et par årlige jagter. En samlet jagtforvaltning 
medfører en bedre jagt for alle, og sikrer samtidig, at grundlaget for vildtbestanden bevares.   

Tilskudsmuligheder indenfor Natura 2000 områder (se  også vedlagte slides) 

Mette Henne Hansen, naturrådgiver og projektleder i AgriNord, fortalte om de forskellige 
tilskudsmuligheder i forbindelse med naturpleje af arealer indenfor Natura 2000 områder.  
 
Der er flere tilskudsmuligheder at vælge mellem, men man skal være klar over, at det er vigtigt at 
sætte sig ind i reglerne, for at sikre, at man ikke bliver trukket i støtte pga. GLM krav (God 
Landbrugs- og Miljømæssig stand). 
 
De nye regler om, at der skal vær et bestemt antal storkreaturer pr. ha på arealerne i de 3 
sommermåneder, har gjort det mere sikkert at søge pengene hjem, da dette krav er lettere at 
overholde end det hidtidge krav om tæt lav plantedække. 
 
Der opfordres til, at lave græsningslaug, hvor man med stor fordel kan dele udgifter og opsyn med 
dyrene. Ligeledes kan man hegne større arealer og tilpasse hegnene efter vildtet og evt. jagten.  
Der er inspiration at hente fra internettet se bl.a. www.græsning.dk og www.kastedmose.dk. 
Frederikshavn kommune har ligeledes en liste over landmænd med dyr, der egner sig til 
naturpleje, og som er interesseret i at indgå i en græsningsaftale. 
 
Spørgsmål og diskussion  
Efter aftenens to foredrag var der tid til spørgsmål og diskussion fra salen om selve LIFE projektet. 
 
Der blev bl.a. spurgt til, hvordan rydningsmetoderne kombineres med jagtpleje. 
Helle Kold Jespersen (Projektleder) forklarer, at der ved rydningerne hovedsageligt vil blive fjernet 
ikke-hjemmehørende træarter. Der er altså tale om delvis rydninger, hvor der vil blive taget hensyn 
til den enkelte lodsejers interesser. Her er det vigtigt, at lodsejerforeningen gør sig gældende og 
bidrager med ønsker og kendskab til vildtet og arealerne. 
 
Der blev gjort opmærksomt på, at det var vigtigt, at tænke sikring af vildtruter og flugtveje ind inden 
rydningerne påbegyndes.  Ændring af vildtets flugtveje kan medføre en risiko for øget påkørsel.   
Der blev talt mere jagt og erfaringer blev delt og diskuteret. 
 
Endelig var der spørgsmål til LIFE projektets del om at sikre vandstanden i mosen.  
 



 LIFE - RÅBJERG MOSE  
 
Helle Kold Jespersen forklarede, at formålet med projektet er, at genskabe den oprindelige 
vandstand i mosen. Som det ser ud i dag, forårsager gravede grøfter, at regnvandet løber for 
hurtigt ud af mosen. Det medfører at mosens naturlige vegetation af mosser m.m. mistrives, og at 
uønskede træer har bedre vækstbetingelser.  
Ved at lukke grøfterne og holde vandet inde i mosen, sikres en bedre vækst for den naturlige flora 
og fauna. Samtidig hæmmes væksten af træopvækst så meget, at vildtet kan nå at holde det nede. 
Vildtet og fugten er vigtig for at langtidssikre naturværdierne i mosen.   
  
Afslutning 
Formand Peter Kragkær sluttede mødet med endnu en opfordring til at tilmelde sig og deltage i 
lodsejerforeningen. Tilmelding kan ske direkte til Catrina Kristensen tlf: 98 45 63 65, Sisse 
Lindholm Tlf: 98 45 63 83 eller via projektets hjemmeside:  

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Vendsyssel/LIFE_Raabjerg
_Mose/Lodsejerinformation/ 

Tak for en god og lærerig aften. 

 

Ref. Sisse Lindholm 

 
 


