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Jammerbugt
Telefon 99353535 Annoncetelefon 99505800  
E-mail jammerbugt@nordjyske.dk Adresse Lang ager vej 1, 9220 Aal borg Øst 

Af Martin Frandsen
martin.frandsen@nordjyske.dk 

BROVST: Fredag ankom den 
så. Jysk Entreprenør & Klo-
aks nye flydende gravema-
skine, som trods en kamp-
vægt på 15 ton ren råstyrke 
kan flyde og grave og ar-
bejde på moser, søer og 
fjorde og foretage eksem-
pelvis kystsikring, hvor an-
dre maskiner ikke kan 
komme til.

Den knap 2,5 millioner 
kroner dyre specialmaski-
ne er et amfibiekøretøj 
med pontoner med luft 
placeret mellem gravema-
skinekæderne, afslører 
Henrik Pedersen, Jysk En-
treprenør & Kloak.

Virksomheden har i for-
vejen en søstermodel, men 
den nye er specialdesignet 
til de danske forhold, og 
Brovst-virksomheden - 
som tidligere havde base i 
Tranum - har været med til 
at specialdesigne grave-
maskinens underdel, der 
er fremstillet i Finland og 
har fået en overdel fra Hi-
tachi med en ekstra lang 
arm.

Jysk Entreprenør & Klo-
ak udfører nemlig vedlige-
hold af vandløb, naturgen-
opretning samt -pleje og 
har opgaver med byggeri 
tæt på vand. 

Det sker over hele landet 
og fylder omkring 70 pro-
cent af ordrebogen. Firma-
et har endda en invitation 
om at komme til Sverige og 

udføre opgaver.
- Virksomheder og folk 

vil gerne bygge tættere på 
vandet i dag, og Natursty-
relsen vil gerne anlægge 
stier rundt om søer, og bå-
de søer og åer skal renses 
op, fortæller Henrik Peder-
sen og tilføjer, at firmaet 
også udføre kloak- og an-
dre entreprenøropgaver.

Lige nu er Jysk Entrepre-
nør & Kloak ved at bygge 
nyt domicil i Erhvervspar-
ken 2 i Brovst, hvor der 
kommer 1.250 kvadratme-
ter under tag, der vil være 
klar til brug i oktober eller 
november på den 8.500 
kvadratmeter store grund.

Men det hele begyndte i 
Tranum for cirka 15 år si-
den, da den faguddannede 
landmand hellere ville ka-
ste sig over entreprenørar-
bejde. 

Hurtigt oplevede han, at 
der var nok af firmaer til at 
lægge fliser og lave ind-
kørsler, og i stedet for at 
konkurrere med naboen 
fandt han sin egen vej at 
gå. 

Og rejsen har været så 
god, at virksomheden med 
10 til 12 år -ansatte er æn-
dret fra at være enkel-
mandsvirksomhed til at 
være anpartsselskab.

- Det er gået støt fremad 
år for år. Ikke for voldsomt, 
men i et tempo, hvor vi kan 
følge med, siger Henrik Pe-
dersen.

En flydende  
gravemaskine 

Af Claus T. Kræmmergård  
og Martin Damgård (foto)
kraemmergaard@nordjyske.dk

STORE VILDMOSE: Det er sjæl-
dent, at regnbyger er pas-
sende til en udendørs festlig-
hed. Men de våde dråber var 
helt på sin plads, da etable-
ringen af et kæmpemæssigt 
dige i Store Vildmose man-
dag blev sat i gang.

- Dagen i dag er jo sådan 
set rigtig god. For højmoser 
får kun vand fra oven - og ik-
ke fra grundvand, sagde 
Jens Chr. Golding (S), for-
mand for teknisk udvalg i 
Jammerbugt Kommune.

Og mens vandet dryppede 
ned fra skyerne, fortalte han 
mere om naturgenopret-
ningsprojektet, der er finan-
sieret af blandt andre EU, 
danske myndigheder og fon-
de.

- Projektet skal sikre vand-
standen inde i mosen - og 
hindre tilgroning. Derfor 
skal der blandt andet bygges 
en dæmning, hvor der i dag 
er en dyb afvandingskanal.

Jens Chr. Golding fandt 
desuden lejlighed til at glæ-
de sig over, at der nu er ud-
sigt til at beskytte en bid af 
den stærkt truede naturtype 
”aktiv højmose” - og derefter 
kravlede han ombord i en 

rendegraver for at tage det 
første ”spadestik” til diget.

Dige kan redde højmosen
Det nye dige er en vital del af 
det projekt, der skal bevare 
og til dels også genskabe 
højmosen på de 265 hektar, 
som siden december har væ-
ret ejet af Aage V. Jensens 
Naturfond.

- Randmosen har hidtil 
været drænet af den grøft, 

der udgør skellet mellem 
højmosen og landbrugsjor-
den, fortæller Marianne 
Lindhardt, der er projektle-
der for Jammerbugt Kom-
mune.

- De træer, som man har 
kunnet se langs kanten af 
mosen er et udtryk for, at 
mosen er for tør. Med det her 
projekt skal vi sikre, at mo-
sen ikke tørrer ud om som-
meren, forklarer hun videre.

- Vandstanden i mosen bli-
ver mere konstant, og samti-
dig holder vi vandet inde på 
området - og væk fra mar-
kerne omkring.

Marianne Lindhardt tilfø-
jer desuden, at nyttejobbere 
fra Jammerbugt Kommune 
gennem den seneste tid har 
været beskæftiget med at 
fjerne opvækst af fyr og bir-
ketræer i højmosen.

Træerne forstærker nem-
lig dræningen af mosen.

Et flerårigt byggeprojekt
Dæmningen, der skal kon-
strueres, bliver omtrent tre 
kilometer lang, og den kom-
mer til at strække sig langs 
randen af mosen - fra Dam-
vej til Centralgårdsvej.

- Det tager nok et par år at 
lave dæmningen. Men det 
kommer noget an på vejrsi-

Kæmpedige  
er på vej i  
vildmosen

 { En højmose er en særlig type mose, som er meget næringsfat-
tig., da den kun modtager vand og næring fra nedbør. Derfor er 
der et unikt dyre- og planteliv tilknyttet højmoser. Højmosen er 
dannet primært af tørvemosser (arter af spagnum), som der se-
nere begynder at vokse andre planter på.

 {Planteliv i højmose: På selve højmosefladen hører ganske få 
højere plantearter naturligt hjemme - nemlig hedelyng, klokke-
lyng, rosmarinlyng, revling, tranebær, tue-kæruld, smalbladet 
kæruld, tue-kogleaks, hvid næbfrø, benbræk, multebær og rund-
bladet soldug.

 {Dyreliv i højmose: Nogle af de dyrearter, der kan findes i Store 
Vildmose er blandt andet krondyr og kongeørne - derudover er 
projektet specielt rettet mod at beskytte de sjældne insektarter lys 
skivevandkalv, bred vandkalv og stor kærguldsmed.

 { Trusler mod højmose: Afvanding gør, at højmosen bliver for 
tør, og derved nedbrydes tørven. Det gør, at der sker en ændring i 
mosens planteliv. 
Tilgroning med træer kan også fortrænge de naturligt tilhørende 
planter. Træernes vandforbrug gør nemlig også, at højmosen ud-
tørres. 

KILDE: BROCHURE OM LIFE-PROJEKTET

FAKTA
HVAD ER EN HØJMOSE?

Marianne Lindhardt - projektleder ved Jammerbugt Kommune - fortlate de fremmødte om anstren-
gelserne for at bevare højmosen.

PANDRUP: Jammerbugt Ungdomsskole inviterer alle inte-
resserede fredag 31. august til indvielse af det nye Unge-
huset på Lundbakvej 1A i Pandrup.

Borgmester Mogens Chr. Gade vil foretage den formel-
le indvielse af de ny lokaler, og desuden dukker AaB su-
perligaspillerne, Rasmus Würtz og Kasper Risgaard op.

Og begge er klar på en udfordring i pool, bordtennis el-
ler FIFA. Der serveres grillpølser og senere på aftenen 
underholder Ungdomsskolens disc jockey.

Ungehuset i Pandrup indvies

GRØNHØJ: Lørdag eftermiddag 25. august var der træf for 
specielle biler og motorcykler på Grønhøj Strand Cam-
pings P-plads.

Alle med interesse for de særlige køretøjer på to- eller 
fire hjul kunne deltage eller møde op og ”sparke dæk” 
med andre bil og MC-entusiaster. 

Træffet blev til første gang i 2016, da campingpladsen 
gerne ville markere 10-året for Aalestrup Classic Bil og 
MC Klubs tur til Grønhøj.

Og også denne gang dukkede Allestrup Classic Bil og 
MC Klub op på pladsen.

Stort træf hos  
Grønhøj Strand Camping

NATURGENOPRETNING: I løbet af et 
par år er et dige på tre kilometer lavet

 » Blandt andet er Store Vildmose 
et af de eneste steder i landet, hvor 
der findes multebær.
MARIANNE LINDHARDT, projektleder for Jammerbugt Kommune
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 ▶ Få høreapparater uden lang ventetid 

 ▶  Gratis afprøvning i minimum en måned 

 ▶  Professionel rådgivning i valg af høreapparater og hjælpemidler

 ▶  Hjælp med ansøgning af alle tilskud også helbredstillæg

 ▶  Offentligt godkendt mobil leverandør af høreapparater 

 ▶  Mere end 10 års erfaring inden for branchen 

 ▶  4 års garanti på høreapparaterne 
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O
tic

on

 ce
rtificeret høreklinik

Ældre Sagen

Traditionel teknologi 
Fokuserer på én stemme,  
som kommer  forfra, og under-
trykker alle andre.

Oticon OpnTM 

Nyt banebrydende 
høreapparat 

Ny teknologi 
Åbner for hele lydbilledet  
for at få flere stemmer med,  
og ubehagelig støj fjernes.

25 %* på Oticon Opn i hele februar 
Gælder for medlemmer af Ældre Sagen. 

RING ELLER 
KIG FORBI

*På egenbetalingen

Jernbanegade 15a
9670 Løgstør

Vestergade 6b
9690 Fjerritslev
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Vi kommer ud til dig - uden ekstraomkostninger

Ingen eller meget kort ventetid 

Vi hjælper med at søge alle typer af tilskud 

Gratis prøveperiode 

Mange års erfaring og rigtig god tid til dig

Få en bedre hørelse og livskvalitet
Undersøgelser viser, at nedsættelse af hørelsen forringer 
livskvaliteten. Løsningen er et diskret høreapparat. 

Det kan vi hjælpe med hos Din Kørende Høreklinik - ovenikøbet helt uden besvær: 

Vi hjælper med 
alt det praktiske 

ved dødsfald

Træffes altid 
– også aften og 
weekend uden 

ekstra 
omkostninger 

Jammerbugt Bedemand
Omsorg, etik og god service

www.jammerbugt-bedemand.dk

Tlf. 98 20 44 44

Fjerritslev
Brovst

Aabybro
Pandrup

Vi hjælper med 
alt det praktiske 

Tlf. 98 20 44 44
Kirsten

Allan

I DAG
  
10-13  Brovst Aktivitetscen-

ter.
Elmevej 1, Brovst.
Cykeltur ud i det blå.

14-18  Arentsminde Kultur-
center.
Langeslund Alle 4, 
Arentsminde.
Tirsdagsklubben afhol-
der spil.

 
I MORGEN
 
14-16  Aabybro Plejehjem.

Anlægsvej 2, Aabybro.
Ældre i bevægelse spil-
ler krolf.

19  Nørhalne Forsamlings-
hus.
Bygaden 25, Nørhalne.
Banko.

DET SKER JAMMERBUGT KOMMUNE

 {Projektet i Store Vildmose handler om at be-
vare den såkaldte aktive højmose, der er en tru-
et naturtype i Danmark og i EU som helhed.

 {Arealet i Store Vildmose udgør 265 hektar. 
Kort før årsskiftet overtog Aage V. Jensens Na-
turfond arealet fra den tidligere ejer - Birkelse 
Hovedgård.

 {Opførelsen af en dæmning er nu startet. 
Dæmningen skal holde vand inde på moseare-
alet - og forhindre udsivning til de omkringlig-
gende landbrugsarealer. Det forventes, at de 
tager to-tre år at opføre dæmningen.

 {Projektet i Store Vildmose er en del af EU’s Li-
fe-projekt ”Højmoser i Danmark”. Formålet 
med det overordnede projekt er at bevare na-
turtypen ”aktiv højmose”. Bevaringsstatus for 
aktiv højmose er dårlig og er under yderligere 

forringelse i Danmark. Projektet vil forbedre 
den situation gennem restaurering og udvidel-
se af naturtypen på 10 lokaliteter i Danmark. I 
Life-projektet indgår syv partnere, der repræ-
senterer forskellige natur- og miljømyndighe-
der (kommuner og staten) i Danmark. 

 { Tilgroning af projektområderne med uønsket 
krat og skov samt dræning af områderne vil bli-
ve imødegået ved at udføre rydninger og ved at 
øge vandstanden. 

 {Projektperioden er fra august 2015 til de-
cember 2021.

 {Projektets totale økonomi er på ca. 41,6 mil-
lioner kroner. EU bidrager med 60 procent og 
resten afholdes af parterne.

 {KILDE: www.raisedbogsindenmark.dk

FAKTA
PROJEKTET I STORE VILDMOSE

Så er etableringen af det tre kilometer lange dige i Store Vildmose i gang. Første spadestik blev foretaget af Jens Chr. Golding (S), for-
mand for teknisk udvalg i Jammerbugt Kommune.

tuationen. Hvis der kommer 
meget vand i de næste som-
re, så bliver det sværere at 
arbejde i mosen. Men vi har 
til 2021 til at få afsluttet pro-
jektet, fastslår Marianne 
Lindhardt. 

Tidligere dækkede Store 
Vildmose 6.000-8.000 hek-
tar. Men landbruget, tørve-
gravning og afvanding af 
moseområdet har indsnæv-
ret området gevaldigt gen-
nem årene. 

- Men det er rigtigt, rigtigt 
fint, at det nu kan lykkes at 
redde de her 265 hektar 

med højmose - selv om det 
er en meget lille del af den 
oprindelige mose, siger Ma-
rianne Lindhardt.

- Men man kan da håbe, at 
vi kan sikre endnu mere i 
fremtiden, tilføjer hun med 
et smil.

Bedre for dyr og planter
Et håb er, at Store Vildmose 
på sigt kan blive en endnu 
større turistattraktion. Om 
det siger Marianne Lind-
hardt:

- Mosen har allerede et fint 
dyreliv med blandt andet 

krondyr og kongeørn. Så der 
bliver nok ikke mange flere 
dyrearter her. Men vi får 
gjort noget for at sikre plan-
telivet - blandt andet er Sto-
re Vildmose et af de eneste 
steder i landet, hvor der fin-
des multebær. Og mange af 
de andre særlige arter, der er 
her, er meget truede i EU.

Store Vildmose er i øvrigt 
den tredjestørste højmose i 
Danmark - kun Tofte Mose 
og Portlandmosen (der beg-
ge ligger i Lille Vildmose) er 
større.

 » Projektet skal sikre vandstanden inde i mosen - og 
hindre tilgroning. Derfor skal der blandt andet bygges 
en dæmning, hvor der i dag er en dyb afvandingskanal.
JENS CHR. GOLDING (S), formand for teknisk udvalg i Jammerbugt Kommune


