
 

Ejerlaugets medlemmer indbydes hermed til naturplejedag med det formål at ”fjerne uønsket gen- og 
selvvækst”. Arrangementet skulle have fundet sted i maj 2020 men måtte af gode grunde udskydes. 

Vi har gennem de sidste mange år gjort en stor indsats for at få fjernet gran, fyr og rynket rose på 
fællesarealerne i klitterne og på hedemosen (såvel som på grundene). Indsatsen har været en stor 
succes og har medført, at området nu fremstår med den åbenhed og vegetation, der er naturlig for et 
åbent klit- og hedemoselandskab. 

Men rosa rugosas dybe rødder er vanskelige at få bugt med, og der kommer genvækst af roser, lige-
som der spirer nye graner og fyrretræer fra de frø, der gemmer sig i sandet. 

Den uønskede opvækst vil vi gerne have fjernet, og vi har i den forbindelse allieret os med Marianne 
Fisker fra Jammerbugt Kommune, der vil deltage i naturplejedagen, og som til lejligheden låner os 
save, hæk- og grensakse. Men ekstra redskaber er mere end velkomne så tag dem med, som I har. 

Vi går fællesarealerne igennem sammen og fjerner den uønskede bevoksning. Det drejer sig om 
arealet i klitfredningen ved kysten, klitarealet mellem Grinden og Tunen, græsningsarealet, og klit-
terne på begge sider af stien mellem Bardehvalen og Delfinen. 

Programmet er følgende: 

Kl. 9.30:    Kaffe og rundstykker på Ferborgen hvor Marianne Fisker fortæller om uønskede vækster 

Kl. 10.00:  Vi laver rydningshold, og arbejdet igangsættes efter Marianne Fiskers instruktion 

Kl. 12:00:  Ejerlauget serverer sandwich samt øl/vand på Ferborgens terrasse 

Af praktiske årsager bedes man selv medbringe en kande kaffe / the samt krus kl. 9.30. 

Vi håber på et stort fremmøde første søndag i efterårsferien - ikke mindst af børn og unge - der vil få 
et indblik i naturplejen i vores herlige område. 

Af hensyn til forplejningen bedes I give tilsagn om fremmøde samt antal deltagere senest fredag den 
15. oktober til Jesper Nielsen på mail: jn@tradeexpertlimited.com eller telefon: 40 45 85 70. 

Med venlig hilsen og på ejerlaugets vegne 

Naturplejeudvalget 


