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Kære Grundejerforeningsformænd

Tak fordi I sendte invita onen ud l jeres medlemmer vedr. 4 infodage i juli måned om naturprojektet i Munkens Klit.
Til jeres orientering blev alle møderne a oldt i en posi v stemning med en god spørgelyst.
Vi har talt et samlet fremmøde på i alt 50 personer.
Vi har noteret os følgende 3 store emner, som gik igen på alle 4 møder:





Forbedret adgang hen over fredningen.
Mere information om naturen i området og muligheder for at gå tur.
Rynket Rose er et stort problem omkring mange sommerhuse.

Vi vil i løbet af sensommeren se på bekæmpelse af Rynket Rose ved opgravning på et statsligt areal ved Sle estrand.
Formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Jammerbugt Kommune har lbudt at fremvise.
I den forbindelse vil jeg høre om I som grundejerforeningsformænd har interesse i at deltage?
Det vil være en hverdag i dsrummet 16‐18.
På denne tur kunne vi evt. få en drø else om, hvordan private sommerhusejere kan drage fordel af maskiner og
eksper se i projektet vedr. opgravning af Rynket Rose
Kortlægningen af forekomster af Rynket Rose med en GPS er afslu et i denne uge. Der er målt i alt 105 steder, hvor
roserne gror (store som små bevoksninger) indenfor hele fredningen. Hele matriklen langs kysten, som er ejet af
Jammerbugt Kommune er også målt op samt matriklen med Feriekolonien. Vi har i forbindelse med kortlægningen
fået mange gode snakke med sommerhusejere i området og besøgende.
En anden invasiv art, Japansk Pileurt er også blevet kortlagt. Den gror på en mindre strækning på begge sider af
Munkensvej. Det er meget vig gt, at vi ikke spreder arten ved at tage nogen form for plantedele med os. Den er godt
på vej ind i fredningen.
h ps://mst.dk/natur‐vand/natur/na onal‐naturbesky else/invasive‐arter/hvad‐kan‐jeg‐selv‐
goere/bekaempelse/bekaempelse‐japansk‐pileurt/
Jammerbugt Kommune er opmærksom på problemet, da arten også er på den private del af fredningen, hvor
kommunen er ansvarlig lsynsmyndighed på fredningen.
Vi vil i løbet af sensommeren undersøge jordbunden på markarealerne ved at grave smalle søgegrø er, så man kan se
jordproﬁlen. Det vil ske indenfor et par dage og søgegrø erne kastes l igen med det samme. Til denne opgave bruger
vi en rendegraver.
Blot så I er orienteret om, hvad sådan en maskine laver midt ude på marken.
Til jeres orientering har vi a oldt et informa onsmøde for lokale fra Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk
Ornitologisk Forening (DOF) og Dansk Botanisk Forening, hvor Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune også deltog.
Slu eligt vil jeg gøre Jer opmærksom på, at vi meget gerne hører fra Jer, hvis I observerer arter (fugle, planter,
insekter, sommerfugle) i området, som I vil dele med os.
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Vi modtager gerne fotos – nye og gerne ældre fotos fra området. Folk på tur og hvordan livet var i området, da
sommerhusene var helt nye ude i kli en.
Vi er meget interesserede i historien i området omkring Munkens Klit.
I må meget gerne dele mailen ud l alle Jeres medlemmer.
Fortsat god sommer.
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